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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77 

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

Ook voor bruiloft- en rouwboeketten
kunt u bij ons terecht!

U bent van harte welkom!
Tongelresestraat 405 • 5642 ND Eindhoven

Telefoon: 040 - 281 54 93 • fl owercorner1952@outlook.com

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Ook voor Cadeaukaarten, Portemonnees, E-sigaretten en 
Loterijen bent u bij ons aan het juiste adres.

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

0.7L GLENCADAM
HIGHLAND 

SINGLE MALT
van € 34,95 voor  

1L  GRANT’S
BLENDED 

SCOTCH WHISKY  
van € 20,95 voor  

1L BOOMSMA
WILDE

VLIERBESSEN
van € 11,95 voor  

1L
ESBJERG
VODKA  

van € 15,95 voor  

 € 29,95 € 18,45 € 9,95  € 13,95

 
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

                         VOOR DE LEUKSTE GESCHENKEN
Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

LEKKER NAZOMEREN!

ook
lekker in

de mix!

ONZE AANBIEDINGEN 

VOOR SEPTEMBER:
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van de Redactie

Ja, dat was een zomer om ’U’ tegen 
te zeggen. Dag na dag stralende 
zon, het is jaren niet zo warm en 
zonnig geweest. Uit ervaring weten 
we dat de schoolkinderen de laatste 
weken voor de vakantie vaak in de 
klas zitten te puffen en dat, zodra de 
vakantie begint, het weer omslaat 
zodat tijdens de vakantieweken de 
laarzen tevoorschijn komen. Maar 
dit jaar niets van dat alles. De zon 
bleef ons verrassen. Iedere dag 
weer een blauwe lucht, dag na dag 
warmte, hitte, droogte. Het was 
kurkdroog, het gras werd geel. Het 
weer was opvallend standvastig, 
iets wat wij niet gewend zijn. Wij 
houden van afwisseling, wij zijn sei-
zoenmensen. Maar dit jaar moch-
ten, moesten we genieten van een 
langdurige hitte, een echte hittegolf. 
We hoefden niet massaal naar een 
zonnige camping in Frankrijk of 

Spanje. Wij hadden volop zon in 
ons zo vertrouwde kikkerlandje. Er 
kwamen zelfs momenten dat we 
verlangden naar ouderwets regen-
weer, natuurlijk niet te lang durend, 
maar een flinke bui die alles lekker 
opfrist, zou heel welkom geweest 
zijn, heerlijk. Maar die bui liet op 
zich wachten. 
Deze zomer kwamen de echte 
zonaanbidders aan hun trekken. 
Zij konden dag na dag genieten, dit 
in tegenstelling tot de boeren die 
met zorgen naar hun akkers keken 
waarop hun gewassen stonden te 
verdrogen. Zij konden die zon en 
droogte niet waarderen. Zij zaten 
nog het meest te wachten op de 
regen, die maar niet wilde komen. 
Totdat plots een bliksemflits, 
donder en een donkere wolk ons 
verlossing bracht. Gelukkig het kan 
nog regenen!!!

Jeugdhoek
Voor Tongelrese jongens en meisjes, die een centje willen bijverdie-
nen: Willen jullie graag oppassen en zoeken jullie daarvoor adressen 
in je eigen buurt dan hebben jullie de mogelijkheid om dit kenbaar te 
maken in ons Wijkblad. Ook kun je in deze rubriek een tekst plaatsen 
voor hulp die jullie willen bieden wanneer iemand moeite heeft met 
het leren, of maken van huiswerk. Het enige wat je daarvoor hoeft te 
doen is een mail sturen naar: rondhethofke@gmail.nl.
Graag hierin vermelden je leeftijd, de opleiding die je volgt, eventueel 
je hobby’s en uiteraard je telefoonnummer en mailadres.
Wij zorgen er dan voor dat je oproep vanaf oktober maandelijks in 
Rond ’t Hofke geplaatst wordt.
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie
Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69  • 
info@kluijtmansnatuursteen.nl  •  www.kluijtmansnatuursteen.nl
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

Tongelresestraat 322 • 5642 NE Eindhoven
www.bergentaxi.nl • info@ bergentaxi.nl

BERGEN

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl



Op het Martinuskerkhof achter ba-
sisschool De Boog ligt sinds 1942, 
onder aan de voet van een hon-
derdtachtigjarige beuk, een fami-
liegraf. Vele jaren leken de beuk en 
het graf het samen prima te kunnen 
vinden. Echter, sinds enkele tiental-
len jaren duwt de oude beuk het 
grafmonument steeds verder weg 
en zelfs zover dat het dreigde om te 
vallen. Niet ingrijpen zou betekenen 
dat de parochie, die eigenaar is van 
het kerkhof, het grafmonument 
zou ruimen om gevaarlijke situa-
ties te voorkomen. Daarom besloot 
de familie Schilders, waarvan 3 
familieleden in het graf liggen, het 
grafmonument in te korten en de 
grafsteen recht te zetten. De situ-
atie onder de beuk is weer veilig 
en hopelijk blijven de beuk en het 
familiegraf nog heel lang samen op 
het kerkhof.

Op het Martinuskerkhof staan 

meerdere grafmonumenten, geken-
merkt met een rode stip, die dreigen 
te worden gesloopt omdat ze niet 
veilig zijn maar er nog heel mooi 
uitzien. Die onveiligheid wordt 
meestal veroorzaakt doordat het 
grafmonument is verzakt en schuin 
staat. Zonder kosten en een beetje 

arbeid kan aan die onveiligheid een 
einde worden gemaakt. 
Bent u geïnteresseerd? 
Het kerkhof is op dinsdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.stcalixtus.nl.

Familiegraf delft het onderspit

Overzicht van het Martinuskerkhof
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de Wisselpen
Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door 
iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het 
eind van het verhaal wordt bekendgemaakt aan 
wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om een verhaal, 
ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

Een korte levensloop
Geboren in Breda in 1959, maar 
kleuter- en lagere school (Peter 
Canisiusschool bij de fraters) on-
derging ik al hier in Woensel. Mijn 
HAVO-tijd op het Van der Putt-
lyceum vond ik een geweldige tijd. 
Ik besteedde echter meer aandacht 
aan schoolkrant, cabaret en toneel 
dan aan studeren, dus ik heb er zes 

jaar over gedaan. Daarna heb ik de 
grafische MTS doorlopen, waar ik 
dacht reclametekenaar te worden, 
maar het bleek meer een opleiding 
vierkleurendrukker in drieploegen-
dienst te zijn.
In mijn studententijd klaarde ik al 
veel bouwkundige klusjes voor mijn 
huurbazen als compensatie voor de 
huur. Deze ’klusjes’ werden steeds 
groter en op een gegeven moment 
werd ik gevraagd door een bouwbe-
drijf of ik zin had in een baantje. Zo 
rolde ik de bouwwereld binnen en 
heb geen dag meer in de grafische 
wereld gewerkt. Mijn carrière in 
de bouw voerde mij ook naar het 
mooie Curaçao, waar ik een aantal 
jaren vertoefde en waar ik oude 
landhuizen in hun oorspronkelijke 
staat moest zien te krijgen. De 
bouwmentaliteit was er compleet 
anders - en dat was even wennen 
- maar daarna heb ik er elke dag 
genoten.
Weer terug in ons Eindhoven werd 

ik gevraagd om gebouwbeheerder 
te worden bij het Muziekgebouw 
Eindhoven. Ik was daar de enige 
amuzikale eend in de bijt, maar 
daar was ik ook niet voor benaderd. 
In de eerste jaren was dit in vast 
dienstverband, maar toen ik mijn 
bedrijf opzette en ook elders projec-
ten had, werd ik ingehuurd. Tot op 
heden breng ik daar nog een groot 
gedeelte van de maand met veel ple-
zier door. En ik bezoek er optredens 
die mij vaak aangenaam verrassen 
door de veelzijdigheid en kwaliteit 
van de programmering. Zeker een 
aanrader, om een keer de website te 
bestuderen. (www.muziekgebouw-
eindhoven.nl/home/ )

Ford Freak
Inmiddels een lichtelijk uit de hand 
gelopen hobby is mijn verzameling 
autootjes. Op jonge leeftijd prutste 
ik al mijn driewieler, fiets en daarna 
bromfiets uit en soms ook weer in 
elkaar en dat ging met mijn auto-
tjes niet anders. Mijn hart ligt bij de 
gewone auto, dus geen dure bolides 
van Porsche, Lamborghini e.d. maar 
markante autootjes, typerend in het 
toenmalige straatbeeld. Na van alles 
te hebben verzameld aan merken 
en soorten (Kever, Mini, Renaultje 
4, Simca 1000, 2cv, Opel Kadett) 
werd het toch iets te veel. Ik spits 
mij nu toe op de Ford Taunus uit 
de beginjaren 70. Deze heb ik dan 
wel weer in elke variant: tweedeurs, 
vierdeurs, coupé, stationwagon en 
zelfs een pick-up. Een Ford Transit 
Campertje uit 1975 is het toekom-
stig vakantievoertuig.

Mijn liefde voor oude automo-
bielen vertaalt zich ook naar het 
wagenpark van mijn bedrijf: ik klaar 
mijn klussen met een 40-jarige 
Mercedesbus en dito kraanwagen; 

De Wisselpen van Siem Schoone. Na decennialang de 
Wisselpen te hebben gelezen viel het schrijven nu mij ten 
deel. Geen geboren Tongelrenaar zijnde, vind ik dat toch 
een eer.

Siem Schoone

Opgeknapt pand in Willemstad, Curaçao
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Ford heeft nu eenmaal geen vracht-
wagens.
Ze zijn (nog) niet allemaal in con-
coursstaat, maar af en toe mag er 
wel een figureren in een film.

Thuis in Tongelre.
Ik ben in de jaren dat ik in Eind-
hoven woonde in elk stadsdeel 
wel ooit neergestreken. Uiteraard 
begonnen in mijn ouderlijk huis op 
de Woenselsestraat en vervolgens 
de Leeuwenstraat in Tivoli, de Fre-
deriklaan in Strijp, de Fuchsiastraat 
in Stratum, de Tinelstraat in Gestel 
en ook in de binnenstad op de Grote 
Berg en de Gagelstraat. Zeker de 
laatste twee waren mooie panden. 
De Gagelstraat was onderdeel van 
de Ventoseflat die na jaren getouw-
trek weer in zijn mooie staat is 
teruggebracht. En op de Grote Berg 
zat ik in het prachtige pand van sla-
ger Van Amelsvoort, pal naast café 
de Karseboom. Vanaf die tijd had ik 
een zwak voor oude huizen, temeer 
daar er in Eindhoven steeds minder 

van te vinden zijn. 
Dus ik was ook heel blij toen ik in 
een huisje kwam te wonen op de 
Tongelresestraat uit 1871. Vele 
Tongelrenaren kennen dit pandje 
nog uit de tijd dat het een postkan-
toortje was, of van Piet van Wijk die 
er een ’groentehal’ uitbaatte.
Comfort was er niet te vinden: de 
wc buiten, enkel glas, eensteens-
muren en tussen de dakpannen een 
prachtig uitzicht op de winterse 
sterrenhemel. Maar dat is in de loop 
der jaren allemaal gemoderniseerd. 

Ik woon er inmiddels al bijna 20 
jaar met veel plezier en heb er ook 
mijn bedrijf gevestigd. Dankzij dit 
pandje raakte ik geïnteresseerd in 
de voormalige bewoners en functie 
van het huisje en heb zo de histo-
rie van de bewoners hobbymatig 
uitgespit en veel van Tongelre in het 
verleden leren kennen.
Zo was ik ook erg geïntrigeerd door 
een tweetal huisjes die stonden op 
de Loostraat. Ooit sleutelde hier 

Hendrik Bijsterveld aan fietsen en 
samen met zijn Ietje was hij een 
zeer bekend figuur rond ’t Hofke. 
Het heeft na zijn dood een zevental 
jaren dienst gedaan als atelier voor 
een anti-kraakkunstenaar, tot het 
te koop kwam. En de kans bestond 
dat het plat zou gaan en plaats 
zou maken voor nieuwbouw. Mijn 
partner en ik vonden het jammer 
dat dit karakteristieke pandje uit het 
typische Tongelrese straatbeeld zou 
verdwijnen en hebben het aange-
kocht.

Inmiddels zijn we begonnen aan de 
lange weg van opknappen, en me-
nigmaal zitten we meer te genieten 
in de tuin dan hard te verbouwen, 
maar uiteindelijk zal dit huisje weer 
schitteren in oorspronkelijke staat 
in het mooie Tongelre.

Ik geef de wisselpen door aan mijn 
goede buurman Daan Schram.

Groeten van Siem Schoone

Een van de vele Ford auto’s Tongelresestraat 498, hier nog postkantoortje

Fietsenhandel aan de Loostraat 4 en 6 Loostraat 4 en 6 tegenwoordig
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Profiteer nu van 
extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs 

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie



De lange droogteperiode deze 
zomer was de tuin een echte 
uitdaging. Weken zonder regen 
en zonnige dagen van meer dan 
35 graden zorgden voor een groot 
gebrek aan water voor planten en 
dieren. De bruine grasvelden zijn 
inmiddels weer groen gekleurd, 
maar de schade als gevolg van 
watertekort is nog steeds zichtbaar. 
Hierbij wat tips om uw tuin goed te 
laten herstellen.
Het gazon heeft heel veel te lijden 
van de droogte. Dit komt doordat 
grasplanten niet erg diep wortelen 
en daarom als eerste een waterte-
kort krijgen. Hoewel het blad snel 
afsterft en het gazon dood lijkt, 
blijven de wortels leven. Doordat 
het blad verdord is, heeft de plant 
vrijwel geen water meer nodig om te 
overleven. Dit is een goede strate-
gie want zodra het weer een keer 
geregend heeft zie je het gras weer 
groen kleuren. Het is wel zo dat niet 
alle grasplanten overleven, dus het 
gazon wordt minder dicht. Het is 
goed om de zo snel mogelijk weer te 
herstellen om geen ruimte voor mos 

en onkruid over te laten. Verticu-
teer het gras daarom en zaai bij 
waar nodig. Een laagje gazonaarde 
over het graszaad zorgt voor een 
snelle kieming. Geef het gazon een 
bemesting zodat de conditie weer 
op peil komt.
Grotere tuinplanten hebben ook 
droogteschade opgelopen. Vooral op 
beschutte plekken waar de tempe-
ratuur flink kan oplopen is het goed 
te zien dat bladeren zijn verbrand 
en bruin worden. Soms zijn enkele 
takken afgestorven, maar heesters 
overleven de droogte meestal wel. 
Om een struik weer te laten verjon-
gen, snoeit u de verdroogde takken 
terug tot op het gezonde hout. Extra 
water geven is goed om de groei 
te stimuleren. Hortensiastruiken 
zijn extra gevoelig voor verdrogen 
door het dunne blad. U kunt er bij 
deze planten ook voor kiezen om 
de struik te verjongen. U snoeit dan 
de oudste takken helemaal weg. De 
jongere scheuten laat u staan als 
dat mogelijk is, want deze zorgen de 
volgende zomer weer voor bloemen. 
Helemaal terug knippen is ook 

mogelijk, maar beperkt de bloei in 
het volgende jaar.
Bomen hebben al veel blad laten 
vallen en zijn in sommige geval-
len zelfs helemaal kaal. Dit is een 
natuurlijke reactie op de droogte om 
zo de waterbehoefte te beperken. 
Wanneer er op de takken nieuwe 
knoppen zichtbaar zijn, hoeft dit 
geen probleem te zijn en zal de 
boom volgend voorjaar gewoon 
weer uitlopen. Dit najaar blijven ze 
zonder blad. 
Bij hagen is hier en daar een deel 
van de haag afgestorven. Deze 
planten kunnen het beste dit najaar 
worden vervangen. Markeer bij een 
beukenhaag nu al de dode planten, 
want in de herfst is het verschil tus-
sen de levende en dode planten heel 
lastig te zien.

Tuintip van september: Opknapbeurt voor de tuin
Door Jeroen Soontiëns

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Flierefluiter
Hoewel hij zeker bij de vogels hoort
hoort zijn naam ook bij een rare snuiter
en hoewel van een heel ander soort
noemt men die ook wel… Flierefluiter.

Wij zoeken voor een echtpaar uit Mongolië, dat onze hulp 
in de huishouding is, uitbreiding van hun adressenbestand.
De man werkt al twee jaar voor ons en sinds een paar 
maanden ook zijn vrouw. Wij zijn zeer tevreden en helpen 
hen om  aan meer cliënten te komen. Leeftijd 46 en 48 jaar. 
Met Engels en aanwijzingen werken zij perfect. 
Voor nadere inlichtingen kunt u mij op donderdag bellen 
tussen half een en twee uur. Of andere dagen tussen 6 uur 
en 8 uur. Maria van der Wees en Wim Beelen, 
040-2822132 of 06-13200499.

De Witte Raaf is verhuisd
De Witte Raaf is per 1 juli 2018 verhuisd naar 
De Sleutel 1, 5662 AS Eindhoven.
Ons telefoonnummer is ongewijzigd 040-2511611. 
Onze website is www.witteraafeindhoven.nl.
Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs. 
Interesse in zinvol vrijwilligerswerk meld je dan aan op 
040-2511611. 
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl



Al jaren maakt Jan van den Broek, 
van de Krommenbeemd, elke dins-
dag met een groepje oud-mariniers 
en veteranen een flinke wandel-
tocht. Steeds als de vierdaagse van 
Nijmegen in zicht komt stellen de 
loopvrienden van Jan de vraag: „Jan, 
loop je dit jaar de vierdaagse mee?” 
Maar Jan had altijd een goed ex-

cuus: hij moest zijn vogels verzor-
gen. Begin dit jaar gebeurde er iets 
waardoor Jan zijn excuus „ik moet 
mijn vogels verzorgen” verviel. Jan 
stopte met het houden van vogels. 
En zo kon het gebeuren dat Jan op 
zijn 78ste, dit jaar voor het eerst 
in zijn leven, de vierdaagse van 
Nijmegen liep. Vier dagen lang om 
6 uur opstaan, temperaturen boven 
de 30 graden, 30 kilometer lopen, 

plakken aan het asfalt en heel veel 
blaren. „Uitgevallen t.g.v. blaren is 
niet aan de orde.” Jan en zijn maten, 
die in de leeftijd variëren van 62 tot 
83 jaar, hebben het allemaal uitge-
lopen. De vierdaagse uitlopen is een 
prestatie, maar op je 78ste voor het 
eerst de vierdaagse uitlopen is toch 
wel heel bijzonder!

Jos Rovers

Tongelrenaar van 78 loopt voor het 
eerst de vierdaagse

De groep commando’s tijdens de wandeling Na de wandeling bij de commandohut

Zo, en nu eerst een Bavaria! Groepsfoto na de uitreiking van het begeerde kruisje
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in gesprek met...
Piet en Leen Verheijden-Chatrou

Voor ons zitten Piet en Leen Verhe-
ijden, beiden 91 jaar oud en inmid-
dels 65 jaar getrouwd. Het oudste 
paar van Tongelre ? Zou zomaar 
eens kunnen. Doet er eigenlijk ook 
niet toe, want ze hebben veel te 
vertellen. 
De oudste dochter Christianne is bij 
het gesprek aanwezig en verzorgt op 
bijzonder gastvrije wijze de catering. 
Piet is geboren in Nuenen op het 
Eeneind, Leen komt uit Budel-
Schoot. 
Vooral de vroegste jeugd van Leen is 
toch wel heel bijzonder. Geboren als 
derde kind in een gezin van veer-
tien, kwam ze in Eindhoven terecht 
op ’t Hofke 27, nu 43. 
„Ik was drie en mocht in de grote 
vakantie gaan logeren bij ome Kees 
en tante Coba op ’t Hofke. Maar 
toen de vakantie voorbij was, bleef 
ik daar. 
Omdat je als kind geen notie van 
tijd hebt, had ik er in het begin geen 
erg in dat het de bedoeling was dat 
ik daar zou blijven. Totdat tante 

Coba mij naar de kleuterschool 
bracht. Als kind werd je niets uitge-
legd in die dagen. Wat was er aan 
de hand ? Ons moe was niet erg fit 
en ome Kees en tante Coba bleven 
kinderloos. Dus dacht mijn oma, 
als Leentje nou eens in Eindhoven 
voor een tijdje bij mijn ene dochter 
gaat logeren, dan heeft mijn andere 
dochter het een stuk gemakkelijker. 
Een win-winsituatie. Nu gebeurde 
dat vroeger wel vaker, maar wat het 
voor mij zou gaan betekenen, kwam 
niet in hun hoofden op. Vooral later 
heb ik het hier erg moeilijk mee 
gehad. Ik had het niet slecht hoor. 
Kees en Coba waren goei men-
sen en ik werd door hen verwend. 
Zo had ik kaatsenballen en een 
step. Coba leerde me om alles te 
delen. Als ik te lang op mijn step 
bezig was, klopte ze op de raam 
en maakte mij duidelijk dat nou 
Mia van der Aalst, mijn vriendin-
netje aan de beurt was. Ome Kees 
timmerde een winkeltje voor mijn 
verjaardag in elkaar. Toen die dag 

kwam, bleek het nog niet af. Dus 
weigerde ik om jarig te zijn. Ik was 
pas jarig als ik een winkeltje kreeg. 
Zo redeneren kinderen nu eenmaal 
op die leeftijd.” 

Leen staat op en haalt een voorwerp 
van de vensterbank. Een suikerpotje 
van haar eerste kinderserviesje, een 
kleinood dat ze nu al bijna negentig 
jaar koestert.

Ze vervolgt: „In het weekend ging ik 
wel naar het ouderlijk huis in Budel 
om zondags weer richting Eind-
hoven te keren. Op een dag vroeg 
ome Kees of ik niet zijn achternaam 
wilde dragen. Hij werkte bij het 
spoor en dat betekende dan voorde-
lig reizen voor mij. Maar hoe jong 
ik ook was, dat heb ik geweigerd, 
want mijn hart lag in Budel.” Leen 
wordt fel. „Ja, ons Leentje is altijd 
al vorwitzig geweest”, onderbreekt 
Piet. Vorwitzig ? Budels of Nuenens 
dialect ? Deze uitdrukking is Jos en 
mij onbekend. Maar eigenwijs of ei-
gengereid komt aardig in de buurt, 
blijkt achteraf bij nader onderzoek. 

„Ons Leentje is altijd al 
vorwitzig geweest ” 

Gezin Chatrou, Leentje met het zwarte strikje op de witte blouse.

Suikerpotje van haar eerste kinderservies
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„Hoe moeilijk ook Leen, als het 
anders was verlopen, had je Piet 
wellicht nooit ontmoet”, merkt Jos 
op.” Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen?”
Nu vindt Piet dat het tijd wordt om 
het van zijn vrouw over te nemen: 
„Tijdens de bevrijdingsfeesten in 
mei 1945”. Maar Eindhoven is toch 
in september 1944 bevrijd ! „Ja, dat 
is weer een heel ander verhaal. Op 
19 september 1944 trokken Duitse 
tanks vanuit Nuenen richting Eind-
hoven en omdat gevreesd werd dat 
zij jonge mannen zouden oppakken 
om in Duitsland te werken, advi-
seerde ons vader om maar vlug naar 
mijn vriend in het bevrijde Tivoli te 
vluchten. ’s Avonds op 19 septem-
ber brak de hel boven Eindhoven 
los. Door de lichtkogels dachten we 
aanvankelijk dat het om vuurwerk 
ging vanwege de bevrijding. Maar de 
explosies links en rechts maakten 
duidelijk dat de situatie toch enigs-
zins alarmerender was. Ik sprong 
van mijn fiets en zocht dekking. 
Iemand opende de deur en ik mocht 
bij hem komen schuilen. De ruimte 
zat stampvol angstige gezichten en 
terecht want op die zelfde avond viel 
een voltreffer op de schuilkelder aan 
de Biesterweg. Niemand overleefde 
het. Nadat de rust was weergekeerd 
fietste ik naar het adres van mijn 
vriend. Omdat hij moest opdraven 
als hulpverlener voor de slachtoffers 
van het bombardement, was hij niet 
thuis. Zijn vader die mij helemaal 
niet kende, deed niet moeilijk en zei, 
kruip maar in zijn bed want hij is er 
toch niet. Je kunt je de verwondering 
van mijn vriend voorstellen toen hij 
rond middernacht mij in zijn bed 
aantrof: Wa doede gij hier?”

Terug naar de bevrijdingsfeesten van 
1945. Leen: „Piet kwam met zijn 
vrienden uit Nuenen naar Eindho-
ven en hij was anders dan de rest. 
Hoe zal ik het zeggen. Zijn vrienden 
waren meer van die flirters en Piet 
toonde serieuze belangstelling. Zo, 

nou weten jullie hoe het zover ge-
komen is. We gingen samen dansen 
bij D.Z.Z. of Dansen Zonder Zorgen 
in het voormalige café gedeelte van 
de Planken Opkamer van Dook van 
de Ven”. 

„Acht jaren verkering”, gaat Piet 
verder, „waarvan ik 2½ jaar als 
dienstplichtig militair in Indië was 
gestationeerd, in Semarang op Java, 
nu Indonesië. Omdat ik werkzaam 
was in een werkplaats voor com-
municatieapparatuur, heb ik niet 
zoveel meegemaakt als de soldaten 
te velde. Maar een keer was het echt 
spannend. Een groep Indonesische 
vrijheidsstrijders met de bajonet op 
het geweer liepen langs de werk-
plaats. We hielden ons koest. Als ze 
me toen hadden gevonden was ik 
eraan gegaan. Maar gelukkig gingen 
ze aan ons voorbij. Omdat ik al 
zong bij een koor en vanwege mijn 
vaste plaats in Semarang, werd ik 
wel regelmatig opgeroepen om te 
zingen tijdens de uitvaart van een 
gesneuvelde militair.
Na mijn tijd in Indië moest Philips, 
waar ik werkte, mij weer in dienst 
nemen. In september 1953 trouw-
den we.”Piet in indië

Huwelijksfoto van 23 september 1953
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Leen vervolgt: „We trokken bij ome 
Kees en tante Coba in, een poosje 
samen met nog een ander echtpaar. 
Vanwege de woningnood stelde de 
regering dit verplicht. Kees moest 
vanwege zijn nachtdienst bij de 
Spoorwegen overdag kunnen slapen 
en toen wij onze eerste kinderen 
kregen, leverde het jonge luidruch-
tige spul nogal eens problemen 
voor zijn rust op. Uiteindelijk boden 
Kees en Coba hun woning aan ons 
te koop aan en gingen zelf in de Jan 
Vethstraat wonen.
Vanaf die tijd hadden we het hele 
huis voor ons gezin alleen en be-
leefden we heel gelukkige jaren op 
’t Hofke 43. 
Piet: „We hadden een lange tuin, 
die als een puntzakje in het cen-
trum met al die andere tuinen van 
’t Hofke, bij elkaar kwam. Ik had 
er mijnen hof met o.a. boontjes, 
peulen en kool. Eerst weckten we 
onze groenten, later ging alles de 
diepvries in.” Leen: „Toen wij eens 
op vakantie waren gaven we onze 
zonen Kees en Laurens de opdracht 
om tijdens onze afwezigheid alleen 
de rijpe boontjes te plukken en die 
in plastic builtjes in onze diepvries 

op te bergen. Laurens plukte alles 
kaal, rijp of groen, het deed er niet 
toe. Vervolgens werd de hele oogst 
in een grote C&A tas gestopt en in 
de diepvries gekukeld. We konden 
alles weggooien.”

Nu zoon Laurens ter sprake komt, 
wordt het stil. Zijn dood heeft diepe 
sporen achter gelaten. Hij leed 
aan een nierziekte en dankzij een 
donornier van zus Gerdie heeft hij 
nog acht jaren kunnen leven. Bij een 
latere controle werd kanker in een 
te ver gevorderd stadium ontdekt. 
Laurens was getrouwd en er was 
een kindje op komst.” Bovendien”, 
zegt Leen,” waren de uitnodigin-
gen voor onze 40-jarige bruiloft al 
de deur uit. We waren radeloos. 
Maar onze zoon zelf sleepte er ons 
doorheen. In intieme kring werd 
vervolgens de bruiloft gevierd. Het 
lied dat onze Lau al lang klaar had 
werd gezongen en hij begeleidde 
het familiekoor op zijn saxofoon. 
Zo was onze Laurens. Hij wilde ab-
soluut niet dat zijn dierbare familie 
hieraan ten onder ging. We kunnen 
nu weer verder, maar het heeft veel 
kruim gekost.”

Laurens was net als mama Leen: 
onbevangen, positief, spontaan en 
humoristisch. Leen:” Met Sin-
terklaas kregen zowel André als 
Laurens een trainingspak. Voor-
zichtig, zei ik nog. Lau klom in een 
boom, viel eruit en scheurde zijn 
gloednieuwe trainingspak. Nog voor 
ik iets kon uitbrengen toen hij thuis 
kwam, keek hij me recht in de ogen 
wees met zijn wijsvinger naar mijn 
mond en riep uit: Zeg niks, ik had 
wel dood kunnen zijn ! Tja dan ben 
je uitgepraat. 
Laurens was net zoals moeder 
Leen, vorwitzig op een sympathieke 
manier. Daarom paste hij ook prima 
in de familietraditie van met name 
de Chatrous. De feesten, verjaarda-
gen en andere bijeenkomsten van 
deze familie zijn legendarisch. Er 
werd voorgedragen, toneelgespeeld 
maar vooral gezongen. Christianne: 
„Als ons mam jarig was, kwam de 
hele familie. Wij lagen boven in 
onze bedjes en hoorden ze beneden 
zingen. Af en toe kwam er een tante 
naar boven om te knuffelen en dan 
vroegen wij, ons Ger en ik, verzoek-
jes aan. En ja hoor, even later zette 
het koor in volle sterkte in met ons 
favoriete lied: Jan, Jan, dubbele Jan, 
waar zijde gij heen gevaren”. Leen 
onderbreekt: „Nie zo hard, zei ik 
dan, straks worden de kiendjes nog 
wakker.”
De familie Chatrou is zelfs op tv ge-
weest, in de show van Ted de Braak.
„Met liedjes het land in, zo heette 
het programma”, zegt Piet. „Dat 
was in 1972.” „We behaalden 
samen met onze schoonzussen en 
zwagers een gedeelde eerste plaats 
met een bijzondere versie van Dat 
gaat naar Den Bosch toe”, gaat Leen 
verder. En die jongeman die drie 
keer wereldkampioen fluiten werd, 
was toch ook een Chatrou! Familie? 
Piet en Leen knikken in koor. „Hoe 
kan het ook anders!”

Rondom de Sint-Martinuskerk 
hadden ze het altijd over de Grote 

Verhuizing tante Coba en ome Kees

14



en Kleine Leen. Jos: „Jij was toch de 
Kleine Leen hè?” „Klopt, de Grote 
Leen is mijn nicht, die woonde 
een eind verder op ’t Hofke en was 
getrouwd met Harrie de Graaff”.
Zowel Piet als Leen zijn fanatieke 
zangers. Piet is 58 jaar lid van het 
Martinuskoor geweest en was ook 
43 jaar bij de Brabantzangers. Leen: 
„Pastoor Van Amstel vroeg eens of 
ik bij het Huismoederskoor wilde, 
op één voorwaarde dat Piet hiermee 
akkoord ging. Ik ga er bij, of hij het 
nou goed vindt of niet, antwoordde 
ik.” Piet reageert ingetogen: „Dat is 
nou pas echt vorwitzig hè!”

Al jaren geleden verruilden Leen 
en Piet ’t Hofke voor een appar-
tement op het Ambonplein, waar 
het voor beiden aangenaam toeven 
is. In september zijn ze 65 jaar 
getrouwd. „De koning was er te 
vroeg bij, evenals de burgemeester. 
We ontvingen een felicitatie en 
een bloemetje”, zegt Leen. „Maar 
later kregen we door dat voor deze 
bobo’s alleen het wettelijk huwelijk 
telt, terwijl voor ons de kerkelijke 
inzegening het belangrijkste is en 
die was in september.” Ja Leen, The 
times they are a changin’. 

Wij van Rond ’t Hofke wensen jullie 
een prachtige dag toe, met elkaar, 
met jullie kinderen en kleinkin-

deren. En nu we de Verheijdens 
en Chatrous beter hebben leren 
kennen, zijn we ervan overtuigd dat 
dit zeker gaat lukken. Piet merkte 
in het begin van het gesprek op 
dat, vanwege hun hoge leeftijd, ze 

de herinneringen nog maar met 
weinigen kunnen delen. Zoveel 
dierbaren zijn afgevallen. Dat klopt 
slechts ten dele, Piet. In jullie 
grappige, ook vaak ontroerende 
verhalen en prachtige anekdotes 
gaat jullie bijzondere leven, dat zich 
voor een belangrijk deel in Tongelre 
afspeelde, verder in de volgende 
generaties.

Paul Brans, Jos Rovers en Jan 
Swinkels 

Oh ja. We willen geen roet in het eten 
gooien, maar zowel onder de Ver
heijdens (Piet bv.) als de Chatrous 
zijn er nogal wat PSV fans en wat wil 
het geval ? Op jullie trouwdag voet
balt PSV thuis tegen Ajax. Wellicht 
willen Van Bommel en Ten Hag de 
wedstrijd wel verzetten. Rond ’t Hofke 
gaat zich hier hard voor maken.

’t Hofke 1939. Helemaal rechts de Kleine Leen met naast haar, de Grote Leen.

Piet en Leen nu op het Ambonplein
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BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

BUITEN SPORTEN OP MAAT
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ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 aan de Pagelaan in Eindhoven. 

Mijn team staat klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed 

advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol 

enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en 

iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de 

Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar!

Pagelaan 7 • 5641 CB Eindhoven • 040-2813679 • hairbypeggy.nl



Tongelrese
Natuurwijzer

Snakken naar water!
Wat een zomer was het toch, die 
begon zowat in mei!
Dit hebben we lang niet meer 
meegemaakt. Of eigenlijk zo nog 
nooit.
Een langere periode droog en ook 
nog eens al die hete dagen zijn we 
zo niet gewend.
Ja, op een vakantie naar een zuide-
lijk oord natuurlijk wel.
De natuur heeft er behoorlijk on-
der te lijden gehad, ook al kan die 
wel tegen een stootje.
Maar toch zag je de bomen lang-
zaam hun bladeren loslaten. Dat 
doen ze uit zelfbescherming, maar 
als ze echt verdrogen, dan kunnen 
de bomen en struiken geen water 
meer aan met hun wortels. Vooral 
jongere bomen en pas aangeplante 
hadden daar last van. Ook de 
heide ziet er verdord uit. 90% op 
de Hooge heide in het Wasvenge-
bied is zo`n beetje verbrand door 
de zonnehitte.

Balen want het begon zich zo mooi 
te ontwikkelen. 
Ook zoogdieren hadden het moei-
lijk, vooral die afhankelijk zijn 
van wormen en slakken want die 
waren door de droogte moeilijker 
te vinden. Dan kun je denken aan 
de mollen, de egels en de dassen. 
Ze snakten allemaal naar water!
Gevulde waterschalen in de tuin 
kunnen dus voor heel wat vogels 
en insecten, waaronder bijen een 
ware toevlucht zijn. En als je wat 
landelijker woont, of de mogelijk-
heid hebt gecreëerd dat er een egel 
in je tuin kan komen, zal deze er 
ook dankbaar gebruik van hebben 
gemaakt.
We zullen zien of dit soort zomers 
in de toekomst een regelmaat 
wordt.

Het is wachten op de otter
Een paar maanden geleden schreef 
ik nog over de bevers, dat we ze in 
Tongelre nog niet hadden aan-
getroffen op de Kleine Dommel 
en dan nabij de molen van Coll, 
richting Geldrop.
Maar de geschiedenis is geschre-
ven. Er is een bever gesignaleerd 
met een burcht in aanbouw in dit 
deel van het stroomgebied. 
We hadden al eerder onderzoek 
gedaan en Evert, een natuur-
vriend, nog afgelopen voorjaar, 
toen nog zonder resultaat. Maar 
nu 4 maanden verder, na een tip 
van de rattenvanger hebben we 
toch een nieuw leefgebied kunnen 
noteren.
Natuurlijk zijn we gaan kijken en 
inderdaad, de vele knaagsporen 
verraden zijn aanwezigheid.
Dan is het een kwestie om `s 

avonds eens op een strategische 
plek aan de oever te gaan zitten 
en te wachten. Dat werd beloond, 
want na ongeveer een 40 minu-
ten van een soort oevermeditatie, 
dook de bever op. Wat een groot 
beest! Een beetje lucht happen en 
hij dook weer onder.
Even later zit hij aan een wilg te 
vreten, die zijn takken in het water 
heeft hangen. Dat knagen is overi-
gens een apart geluid. En knagen 
doet de bever als de beste. Die 
draait zijn hand, of eigenlijk poot 
niet om voor een flinke knotwilg.
Zo zie je dat in een paar jaar tijd de 
bever het gehele stroomgebied van 
de Dommel gaat koloniseren. Het 
is maar goed dat de waterkwaliteit 
van de Dommel een stuk beter is 
geworden de afgelopen jaren. 
Nu is het wachten op de otter. De 
laatste in Tongelre zou gevangen 
zijn in de jaren 60 nabij de molen 
van Coll. Dat vertelde mij Loek 
Ketelaars ooit. Misschien zijn er 
mensen die dit ook nog kunnen 
bevestigen.
Dan moet de beek alleen niet 
droogvallen door extreme hitte.
We gaan het zien.

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

De bever aan de oever

Aangeknaagde knotwilg
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 Chineng Qigong Eindhoven 
 Chinese bewegingsleer voor ontspanning,

 balans, vitaliteit en gezondheid

 Info en aanmelden:   
 Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven

• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

 Chineng Qigong Eindhoven  Chineng Qigong Eindhoven 

√  Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
√  Begeleiding op het gebied van leerstof
√  Cito LVS/Entreetoets groep 6 en 7
√  Cito Eindtoets groep 8
√  IEP Eindtoets groep 8
√  Begrijpend lezen training groep 5/6 en groep 7/8 
√√  Rots & Water training

B e g e l e i d i n g  e n  t r a i n i n g  v o o r  k i n d e r e n

NIEUW IN TONGELRE

Voor meer informatie of vragen:
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
MassagesDi. t/m vrij.   10:00 tot 20:00 uur

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

24/7 online afspraak maken



nieuws van de Basisscholen

Het was erg leuk. Er waren 7 
rondes. Een rebusronde, een mu-
ziekronde, een dierenronde en veel 
meer. Je kon 1e,2e of 3e worden. 
Ikzelf vond de muziekronde het 
leukst. Bij de dierenronde was er 
een best wel grappig plaatje van de 
naakte molrat. En er waren heel 
veel meningen over een plaatje. 
Sommigen zeiden dat het een cobra 
was, en weer anderen zeiden dat 
het een ratelslang was. Nou ja, dat 
zeiden de kinderen die de kidsquiz 
georganiseerd hadden. Maar ik weet 
het niet. Geen verstand van cobra’s 
of ratelslangen. De muziekronde 
was ook heel leuk, het was net een 
karaoketent. Ik hoorde de meeste 
stemmen bij F.R.I.E.N.D.S. van 

Anne Marie, Marshmallow. Ik zong 
ook mee. En de autoronde was er 
ook. Ik heb helemaal geen verstand 
van auto’s, maar ik ken wel het 
logo van Volkswagen. En er was 
ook een soort extra ronde voor drie 
teams. De rakkers, de smartgirls en 
Illuminatielama’s13. Ze moesten 
raden hoeveel iemand woog. En hij 
woog 93 kg. Dus de rakkers waren 
1e , de smartgirls 2e en de Illumi-
natielama’s13 3e. ik zat in het team 
dat 3e werd. De 1e plaats kreeg 
champagne en snoep, de 2e plaats 
slijm en de 3e plaats snoep. Hoewel 
ik de 2e prijs leuker vind dan de 1e 
prijs, maar wie ben ik. 

De kidsquiz zelf is georganiseerd 

door een paar kinderen uit groep 7. 
Ik wil ook het Oude Raadhuis, 
Hellen en Henry bedanken. 

Oghosa, groep 7

De kidsquiz, 3 juli 2018
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Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!

 

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring

Laat u verrassen
 U bent van harte welkom

ruggensteun.com

040 - 7117 282

Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

een hoofd vol! 
Luchtige lokken

dit wordt werkelijkheid met een prachtige haarverlenging en/of 
volume van onze wefts of extensions. de techniek die we gebruiken
 is ook geschikt voor dun, fijn haar, het zit namelijk plat tegen het 
hoofd. het haar blijft 2 maanden zitten en is 10 maanden 
herbruikbaar. van der heijden kappers kiest alleen voor 
onbehandeld 100% natuurlijk haar. deze door ons zorgvuldig 
uitgeselecteerden double drawn Remy haar Wefts zijn van 
sublieme kwaliteit (geen klit, geen pluis, geen kleurverlies).

De trendy en mode bewuste vrouw van 
vandaag kiest dan ook voor een 
zorgeloos draagcomfort 
met Royalty Hairextensions.

om te dansen, sporten, flirten, shoppen en chillen!

donderdagavond TOT20.00 uur
OPEN!



Beste buurtbewoners,
Wij zijn van basisschool De Boog. 
Wij zijn woensdag 20 juni naar de 
Jumbo geweest. Omdat de Jumbo 
en De Boog volgend jaar samen 
willen werken, mochten wij als 
eerste komen proefdraaien. Toen 
we aankwamen bij de Jumbo zijn 
we eerst naar de personeelskamer 
geweest. Daarna hebben we een be-
dankje gegeven, omdat ze ons bij de 
avondvierdaagse al die lekkernijen 
hebben gegeven. Daarna hebben 

we besproken wat we gingen doen 
en de groepjes gemaakt. Toen we 
de groepjes hadden gemaakt, kreeg 
ieder groepje een vragenlijst met 
vragen over de Jumbo. Zo was een 
vraag: zoek alle producten die op dit 
boodschappenlijstje staan. Daarna 
hebben we een rondleiding gekre-
gen door het magazijn. Zo konden 
we zien waar alle spullen lagen en 
waar de vrachtwagens komen om 
de spullen te brengen. Toen hebben 
ze al onze vragen beantwoord. Het 

was een gezellige ochtend.

Groetjes Ian en Lieke uit groep 7 

Bezoek Jumbo

CONTACT
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
Email: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl

de Tongelrese
Keuken

Ovenschotel met kabeljauw en druiven

Ingrediënten
* 4 tomaten
* 1 pakje (150 gr) Boursin Knoflook en Fijne kruiden
* boter om in te vetten
* 500 gram verse kabeljauw (haasjes)
* 200 gram pitloze witte druiven
* Peper en zout

Bereiding
1  Verwarm de oven voor op 180 °C.
2  Ontvel de tomaten door ze in te kruisen en in ko-

kend water te leggen. Snijd ze vervolgens klein en 
meng ze met de Boursin.

3  Beboter de ovenschaal. Bestrooi de kabeljauw met 
peper en zout Leg de kabeljauw in de schaal.

4  Leg de gehalveerde druiven op de kabeljauw en 
verdeel daarna het tomaten/Boursin-mengsel over 
de vis.

5  Zet de schaal 30 minuten in de voorverwarmde 
oven en serveer daarna meteen uit.

Lekker met krielaardappeltjes en peultjes of broccoli

Eet smakelijk
Clasine en Jack
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Op een steenworp afstand van 
’t Hofke ligt Groendomein Wasven. 
Op deze plek gaan natuur en duur-
zaamheid enerzijds en maatschap-
pelijke bedrijvigheid en recreatie 
anderzijds samen. Doordat Groen-
domein Wasven zich zo sterk inzet 
voor natuur, mens en samenleving 
bezit het de ANBI status. De ’Maak 
het mee’-groep vormt daarvan een 
goede illustratie. In dit artikel beste-
den we aandacht aan deze groep en 
wat zij doet. 

Wat doet ’Maak het mee@Wasven’ 
precies?
’Maak het mee@Wasven’ organi-
seert activiteiten voor kwetsbare 
doelgroepen zoals mensen met een 
(licht verstandelijke) beperking. 
Deze vinden plaats in de Schop 
op het Wasventerrein, gelegen 
tegenover de Wasvenboerderij. Het 
draait bij de activiteiten veelal om 
natuurbeleving. Door de ligging in 
dit groene stukje Eindhoven leent 
het Wasven zich hier goed voor. De 
activiteiten vinden plaats op woens-

dagavond. Er is een indeling qua 
leeftijd, namelijk 18-35 jaar en 35+. 
Op de donderdagochtend is er een 
keer per maand een activiteit voor 
een GGZ doelgroep (psychiatrie) en 
ook voor mantelzorgers. Daarvoor 
geldt geen open inschrijving. Ook 
sluit ’Maak het mee@Wasven’ 
soms aan bij de natuurwerkochtend 
op zaterdag. Er zijn dan ook vrijwil-
ligers van Maak het mee@Wasven 
aanwezig.
Centraal staat dus de natuurbele-
vingsavond op woensdag. Op zo’n 
avond komen veel mensen van 
buitenaf, maar ook deelnemers van 
Wasven zorg die overdag werken 
in bijvoorbeeld de bakkerij. Een 
van de kenmerken van de Maak het 
mee groep is dat zij onafhankelijk is 
en geen onderdeel van een gro-
tere zorg instelling. Een vrijwilliger 
vertelt: „Er wordt hier niet gerap-
porteerd en de sfeer is daardoor 
ongedwongen. Mensen komen hier 
puur voor vrijetijdsbesteding.” De 
deelnemers vinden het erg leuk om 
samen bezig te zijn en het is voor 

hen ook een manier om sociale con-
tacten te leggen. Er is een drankje 
en iets lekkers en per avond staat 
een thema centraal, verbonden aan 
de natuur, het Wasven, en het jaar-
getijde. Zintuiglijk ervaren is daarbij 
belangrijker dan theorie en soms 
wordt de inhoud enigszins aange-
past aan de leeftijd en het niveau 
van de deelnemers. 
De twee vrijwilligers die ik sprak 
vertellen verder: „De deelnemers 
kunnen op hun gemak zijn, er hoeft 
niet gepresteerd te worden, er wordt 
niet gekeken of je het wel goed doet 
en de beperking die mensen hebben 
staat niet centraal: het gaat om 
gezellig samen bezig zijn.” Ook is 
er positieve respons van ouders. Zo 
vertelde een moeder, die zo blij was 
voor haar kind: „Al mijn kinderen 
hebben al langer een clubje van 
sport of muziek, alleen mijn zoon, 
die een licht verstandelijke beper-
king heeft, niet. Nu heeft hij ook 
een clubje, een plek om naartoe te 
gaan, ergens bij te horen en samen 
te zijn met leeftijdgenoten.” Dit laat 
zien hoezeer ’Maak het mee@Was-
ven’ voorziet in een maatschappe-
lijke behoefte. 

Maak het mee
Groendomein Wasven

Maandelijks terugkerende activiteiten voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking.
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Werken als vrijwilliger bij Maak het 
mee@Wasven
Maak het mee@Wasven kan ook 
goed de hulp gebruiken van nieuwe 
vrijwilligers. Het werken bij deze 
groep betekent werken met mensen 
met een beperking en bezig zijn met 
natuurbeleving. Er zijn momenteel 
zo’n 6 vrijwilligers werkzaam in deze 
groep en eens in de 2 à 3 maanden 
wordt er vergaderd. De activiteiten 
worden dan voorbereid en er wordt 
besproken wat er goed loopt en waar 
het beter kan. Je begeleidt verder 
1 à 2 keer per maand een van de 
activiteiten op woensdagavond. Vind 
jij het leuk om te werken met deze 
doelgroep en ben je een liefhebber 
van de natuur? Word dan vrijwilliger 
bij Maak het mee@Wasven! Nieuwe 
vrijwilligers zijn van harte welkom, 

aanmelden kan via maakhetmee@
wasven.nl 

Kom en maak het mee!
Dat geldt uiteraard ook voor nieuwe 
deelnemers. De avonden van Maak 
het mee @ Wasven zijn een unieke 
gelegenheid voor mensen met een 
beperking om ongedwongen bezig te 
zijn met natuurbeleving, samen met 
anderen, zonder veel formaliteiten. 
Dus: ken of ben jij iemand met een 
(licht verstandelijke) beperking die het 
leuk zou vinden om nieuwe mensen 
te leren kennen en in ontspannen 
sfeer bezig te zijn met de natuur? 
Kom een keer langs op een woens-
dagavond! Houd www.wasven.nl/
maak_het_mee in de gaten, zodat je 
altijd weet wanneer de eerstvolgende 
activiteit is voor jouw leeftijd! Mensen 

van buiten Tongelre zijn ook van 
harte welkom. De vrijwilligers van 
Maak het mee@Wasven kijken uit 
naar je komst. Deelname is inclusief 
koffie, thee, ranja en iets lekkers. Er 
wordt een kleine bijdrage van 5 euro 
per persoon gevraagd. 

Agenda september:
woensdag 19 september, lvb 35+, 
19.00-21.00 uur: 
’De bloemetjes buiten zetten’ 
(over eetbare bloemen).

Agenda oktober:
woensdag 10 oktober, lvb 18-35 
jaar, 19.00-21.00 uur: 
’Pompoenen, om te zoenen’ .
woensdag 17 oktober, lvb 35+, 
19.00-21.00 uur: 
’Pompoenen, om te zoenen’.

Eindhoven - Tijdens de Nationale 
Sportweek vragen we aandacht 
voor sport en bewegen. Van 15 
tot en met 29 september 2018 
zetten duizenden clubs, bonden, 
gemeenten en andere organisaties 
hun deuren open. Een perfecte 
kans om gemakkelijk nieuwe 
sporten uit te proberen en samen 
sportplezier te beleven. Doe je ook 
mee?
Sportaanbieders in Eindhoven 
openen ook hun deuren en verwel-
komen jou bij de club. Heb je altijd 
al eens een sport willen uitprobe-

ren? Dan is dit je kans! Er zijn tal 
van sporten te beleven van karate 
en american football tot frisbee en 
nog veel meer. Het sportaanbod 
vind je op www.nationalesport-
week.nl. De Nationale Sportweek 
is voor alle leeftijden en wordt al 
15 jaar georganiseerd. Reden voor 
een groot sportfeest! Daarom is 
deze editie van de NSW langer, 
groter en leuker dan ooit! 

Uniek Sporten dag
29 september organiseert Uniek 
Sporten Zuid-Brabant de Uniek 

Sporten dag op het 18 septem-
berplein in Eindhoven van 13.00 
- 16.00 uur. Tijdens deze dag zal 
de Unieke sporter centraal staan. 
Deze komen minstens 25 sport-
aanbieders hun aanbod voor het 
Aangepast Sporten presenteren. 
Er zijn clinics, informatiestandjes 
en demo’s van diverse sporten. 
Ben jij op zoek naar een ge-
schikte sport of beweegvorm? 
Kom dan naar de Uniek Sporten 
dag en ontdek wat jou beweegt! 
Meer informatie vind je op www.
unieksportenbrabant.nl. 
AH Sportactie
In de Nationale sportweek start 
ook de AH Sportactie (van 17 t/m 
30 september). Mocht je die ene 
leuke activiteit van jouw favoriete 
sportclub nu mislopen in Nati-
onale Sportweek of je wil bij de 
volgende activiteit gewoon weer 
meedoen, doe dan mee met de 
Sportactie van de Albert Heijn. Als 
je voldoende gespaard hebt dan 
kan je online een sportvoucher 
verzilveren om mee te doen met 
een sportles bij jou in de buurt. 

Beweeg mee tijdens de 
Nationale Sportweek!
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wagenspel van Ariëns Toneel

Met een heel tevreden gevoel kijken 
we terug op ons eerste ’grote’ eve-
nement op 30 juni jl. 
De kinderen genoten van de sui-
kerspinnen en popcorn, sprongen 
rond op het springkussen en keken 
ademloos naar het Wagenspel van 
Ariëns Toneel. Wellicht blazen we 
met dit evenement nieuw leven in 
de oude traditie van het jaarlijkse 
wagenspel op het veld.
We kijken nu al uit naar het vol-
gende evenement!

Het evenement kon worden gefi-

nancierd met de bijdrage van de 
Lidl en dankzij Dynamo Jeugdwerk 
stond er een mooi springkussen. 
Door de medewerksters van de 
Jumbo had niemand dorst op deze 
warme dag en Soontiëns was zo 
vriendelijk om ons te voorzien van 
planten en ander groen ter deco-
ratie van de kramen van John van 
Kemenade. 
Dankzij Tamara van TIVK hadden 
we een mooi ontwerp op onze ban-
ner en wegwijzers. Zonder alle hulp 
van vrijwilligers, vrienden, buren 
en familieleden hadden we het niet 

kunnen organiseren.
De opbrengst van de verkoop en 
de gulle gaven van bezoekers zijn 
direct naar de bankrekening gegaan, 
zodat we het geld kunnen gebrui-
ken voor bijvoorbeeld een volgend 
evenement.

Iedereen heel erg bedankt voor alles 
en graag tot de volgende keer!

Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
speeltuinzwaluwstaartweg@outlook.
com
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Dahlia show en open dag 

Op zondag 16 september hebben wij onze
 jaarlijkse Dahlia show, in de Merckthoeve, 
Oude Urkhovenseweg 4.
Wij nodigen jullie allen uit, de entree is gratis.
Op deze show houden wij onze jaarlijkse loterij, 
met mooie en leuke prijzen.
Op zondag 30 september zetten wij de poort 
van onze tuin wagenwijd open voor de open dag.
Kom naar de Loostraat om een bloemetje te halen.

Als de weergoden ons een beetje gunstig 
gestemd zijn, hebben wij tot eind oktober 
bloemen en kunt u op zaterdagochtend 
tussen 10.30 uur en 12.00 uur 
onze tuin bezoeken. 

Tot ziens op de show en op de tuin.
Wij zien u graag komen.
Alle leden van de Dahliaclub.

Op zondag 5 augustus, kermiszon-
dag, werd op het gildeterrein van 
het Sint-Martinusgilde Tongelre 
in de Bogten de titel Burgerkoning 
2018 verschoten. Deze trofee werd 
behaald door Coen van Gorp, die 
zich nu voor een jaar Burgerkoning 
van het gilde mag noemen.
Ook vond onder de gildeleden het 
verschieten van Kermiskoning 
plaats en deze beker behaalde 
jeugdlid Stan van den Dungen. Wij 
wensen Coen en Stan van harte pro-
ficiat. Het gilde dankt iedereen voor 
zijn/haar aanwezigheid, het was 
voor vele mensen ook een gezel-
lige manier om elkaar weer te zien.

Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort.

Burger- en kermiskoningschieten

Burgerkoning Coen van Gorp Kermiskoning Stan van den Dungen

verenigingen Aan het woord
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Voor Particulier en Bedrijf

klussen binnen en buiten

Huis, bedrijf en vakantie

Dier en Voeding

Chauffeurs diensten

Huismeester onderhoud

ICT oplossingen

www.diensten.akala.nl     www.birdfood.nl     www.petzoo.nl

Contact:
Ed de Moor
Tel.: 06 19807755
Tel.: 06 55921150
ed@akala.nl
Eindhoven, Tongelre

Mijn Hobby Winkeltje

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

Uw adres voor:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten
❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires
Openingstijden:
Maandag 12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

U kunt ons vinden op: Urkhovenseweg 17a Eindhoven (in het pand van ASF Nails) Tel: 040 - 29 82 274 

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Brabis 4 • 5641 JV  Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

lucillereizen.nl • facebook.com/lucillereizen

Compleet aanbod
Persoonlijk contact en service

Eén aanspreekpunt voor en tijdens uw reis



Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

Aan de Urkhovenseweg worden ook dit jaar weer een 
Vlooienmarkt en Open Dag gehouden op zondag 
7 oktober aanstaande bij Scouting Doornakkers.
Vanaf 11.00 uur gaan de poorten open voor de Vlooi-
enmarkt. Het eerste uur is de entree één euro. Vanaf 
12.00 uur is de toegang gratis en begint ook de Open 
Dag.
Ben je tussen de 5 en 23 jaar en zoek je de meest uit-
dagende, sportieve, leerzame, plezierige hobby en ook 
nog een hecht contact met leeftijdgenoten, dan is Scou-
ting vast iets voor jou. Kom dan op zondag 7 oktober 
naar onze Open Dag en beleef het zelf eens.
Bent u op zoek naar leuke, mooie of verrassende 
tweedehands spullen, kom dan kijken op onze vlooien-
markt. Netjes gecontroleerde en gesorteerde spullen, 
inclusief kleding en klein-meubelen liggen er voor 
scoutingvriendelijke prijzen te koop. En daarmee steunt 
u ons als vereniging om de jeugd het mooie Scoutings-
pel te kunnen blijven aanbieden.

Kortom, redenen genoeg om u zondag 7 oktober te mo-
gen begroeten aan de Urkhovenseweg 27 in Eindhoven.
Tot dan!

Vlooienmarkt/Open Dag

CONTACT
Blokhut de Wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 
10 en 6 uur naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl

Service Punt ’t Oude Raadhuis
Met ingang van 1 september 2018 is het Service 
Punt gestopt. Op dit moment zijn er in de nabije 
omgeving verschillende punten waar u terecht kunt 
voor uw vragen. Wanneer het gaat om alleen financiële 
problemen dan kunt u naar de Werkplaats Financiën 
in de Toeloop op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur of 
telefonisch 06-21396980. Voor andere problemen 
en  vragen kunt u naar het inloopspreekuur van Wij 
Eindhoven op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Berckelhof, Gen. Cronjestraat 3 of  op dinsdag in de 
oneven weken van 13.00 tot 15.00 uur in Haagdijk, 
Klein Tongelrepad 5 of telefonisch 040-2388998.
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u in 
mij gesteld heeft en wens u het beste.

Kreakids 
We beginnen weer op woensdag 19 september. 
Je kunt knutselen van 14.00 tot 15.30 uur onder 
begeleiding in ’t Oude Raadhuis. 
Voor € 1,50 heb je gegarandeerd een leuke 
knutselmiddag. Het is voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. 
Wel even laten weten als je komt. 
Namens de vrijwilligers 
Ood Brans: oodbrans@on.nl of 0402814228

subsidie
2019?

Vraag het 
snel aan!

Subsidie ’Gebiedsgericht 
werken in niet-actiegebieden’ 
Gemeente Eindhoven kent sinds 1 januari 2013 een rege-
ling voor ’Subsidie gebiedsgericht werken in niet-actiege-
bieden’. Deze regeling houdt in dat bewonersorganisaties 
subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten bedoeld voor 
behoud of verbetering van de leefbaarheid in de buurt. 
In overleg met de gemeente is in 2014 in ’t Hofke een 
subsidiecommissie opgericht die alle aanvragen voor 
deze subsidie bundelt en gezamenlijk indient bij de ge-
meente. De subsidiecommissie werkt vanuit Wijkcen-
trum ’t Oude Raadhuis en controleert de aanvragen aan 
de hand van gemeentelijke voorwaarden. De verstrekte 
subsidie wordt door de subsidiecommissie verdeeld 
over de aanvragers. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet wor-
den voldaan aan onder meer de volgende vereisten: 
•  de activiteiten betreffen het behoud en verbetering 

van de leefbaarheid in de buurt of straat; 
•  de activiteiten zijn in principe voor iedereen uit het 

gebied toegankelijk;
•  er moet een deugdelijke boekhouding worden ge-

voerd (met begroting en dekkingsplan) zodanig dat na 
afloop van de activiteit het gebruik van de toegekende 
subsidie kan worden verantwoord; 

•  aan het einde van het subsidiejaar kunt u gevraagd 
worden deel te nemen aan een gesprek met de visita-
tiecommissie;

•  de met subsidie aangeschafte materialen staan en 
blijven ter beschikking van bewonersorganisaties en 
bewonersinitiatieven in een buurt;

•  eten en drank worden niet gesubsidieerd. 

Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie in 
het jaar 2019, dien dan alstublieft vóór 20 september 
2018 uw aanvraag in bij de subsidiecommissie. 
Via raadhuis@on.nl kunt u verzoeken voor een aan-
vraagformulier subsidie 2019. 

Met vriendelijke groet, 
Subsidiecommissie gebiedsgericht werken
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Bevrijdingsmarkt
In het teken van de bevrijding van Eindhoven orga-
niseert ’t Oude Raadhuis op zondag 16 septem-
ber weer haar traditionele bevrijdingsmarkt. Deze 
wordt van 12.00 tot 17.00 uur gehouden rondom 
het wijkcentrum. Dit is, vooral vanwege de massale 
belangstelling, dé gelegenheid om als particulier je 
spulletjes aan een andere eigenaar te helpen. Er is 
live muziek, de bar en het terras van ’t Oude Raad-
huis zijn open. Voor de kinderen wacht er een leuke 
attractie en de volwassenen storten zich natuurlijk 
weer massaal op onze speciale kraam waar we het 
een en ander (verrassing!) te koop aanbieden. Je 
neemt iets moois mee naar huis en je geeft er het 
wijkcentrum een financiële boost mee. Heet zoiets 
niet een win-win situatie? Precies! Belangstelling? 
Reserveer op tijd een kraam.
€ 25,00 per kraam en € 5,00 borg, 
d.w.z. vóór 1 september, door ’t Oude Raadhuis te 
bellen 040-281 17 37 of te mailen naar: 
henri.van.vroenhoven@on.nl.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 21 september organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een kwaliteitsfilm, houden een pauze 
en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film. 
’Perfetti Sconosciuti’ (perfecte onbekenden) uit 2016 
is een vermakelijke Italiaanse film over de waarheid 
en waarde van vriendschap.
Een groepje goed bevriende echtparen gaan tijdens 
een etentje de uitdaging aan om alle telefoontjes en 
berichtjes die ze op hun mobieltje binnenkrijgen met 
elkaar te delen. Ze blijken meer geheimen voor el-
kaars partner en vrienden te hebben dan ze dachten.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 

avond: 19 oktober, 16 november, 21 december.

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

Klets/muziekavond 
Op vrijdag 5 oktober maak je zelf uit welke muziek 
de dj draait. Uit de miljoenen beschikbare nummers 
moet je wel een keuze kunnen maken. 
De entree is gratis evenals de hapjes. Kortom, goeie 
buurt en je eigen muziek. We beginnen om 20.30 
uur en eindigen om 23.30 uur. 

Liedertafel
Een, twee, drie zing maar…..! Misschien zingt niet 
iedereen graag alleen, maar iedereen zingt wel graag 
mee. Ja toch! Grijp je kans. Op zondag 14 oktober is 
er een meezingmiddag in ’t Oude Raadhuis. Entree 
€ 1.50.
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Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 19 oktober organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de kwaliteitsfilm ’The Danish Girl’.

MeesterBrein Tongelre 2018
Grote Quizavond op vrijdag 26 oktober
Welk team neemt de titel over van team Krommen-
brein, de winnaars van 2017?

’t Oude Raadhuis daagt in 2018 weer alle volwassen 
inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar de 
titel MeesterBrein Tongelre 2018. Tijdens onze grote 
quizavond op vrijdag 26 oktober zullen de vragen 
gaan over sport, politiek, algemeen, enz. De quiz 
wordt gespeeld met maximaal 12 teams, bestaande 
uit maximaal 6 vrienden, vriendinnen of buurtgeno-
ten vanaf 18 jaar. 
Het winnende team mag zich een jaar lang Meester-
Brein Tongelre 2018 noemen en wordt verwend met 
champagne en de wisselbeker. Publiek en supporters 

zijn van harte welkom, de bar is open. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang quiz 20.00 uur.
Tot 19 oktober kun je een team inschrijven door een 
mailtje te sturen naar: henri.van.vroenhoven@on.nl 
met hierin de naam en leeftijd van alle teamleden én 
de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!

Dansen 50 plus
Als u dit leest zijn gelukkig de extreem hete zomer-
dagen achter de rug en kunnen we weer denken 
aan de dagelijkse de dingen zoals werken, sporten 
enzovoort.
Nu verstaan we onder sporten meestal hardlopen, 
fietsen, sportschoolbezoek, enzovoort. Echter waar 
meestal niet aan gedacht wordt en wat toch een heel 
goede lichaamsbeweging is, is dansen. Onder u zijn 
er ongetwijfeld velen die deze ’sport’ vroeger be-
oefend hebben en toen vaak zelfs een relatie hebben 
opgebouwd. Helaas raakt op latere leeftijd door al-
lerlei omstandigheden het dansen op de achtergrond 
of wordt helemaal niet meer beoefend, wat natuurlijk 
jammer is.
Om u de gelegenheid te bieden toch nog eens de 
beentjes van de vloer te kunnen doen bent u van har-
te welkom in het Oude Raadhuis. Hier kunt u  iedere 
dinsdagavond vanaf 20.00 uur terecht voor een 
stukje ’gezonde’ ontspanning. Wij draaien muziek 
’voor de jeugd van vroeger’, zoals quickstep, slowfox, 
tango, line-dance, enzovoort. Ook verzoeknummers 
kunnen natuurlijk worden aangevraagd.
Mocht het bij u na het lezen van dit artikel beginnen 
te ’kriebelen’, weet dan dat u bij ons op dinsdag-
avond in het Oude Raadhuis van harte welkom bent.

Agenda
Voor de vaste weekagenda verwijzen we u naar de 
website: www.ouderaadhuis.dse.nl.

30



activiteiten bij Orka

Halloweentocht gaat door in 2018, toch?
Op zaterdag 27 oktober willen we weer de Halloween-
tocht in de Geestenberg organiseren. Hiervoor zoeken 
we nog minstens 8 Halloween posten (groot of klein, 
alle posten zijn heel welkom). Ga je mee griezelen? Dan 
maken we er samen voor de bijna 200 kinderen die de 
afgelopen jaren meededen weer een heerlijk Hallo-
weenherinnering van.
Wil je post zijn, of meedoen met een halloweenpost? 
Neem even contact op met info@orkacentrum.nl. 
Ook voor vragen. We bellen je zo snel mogelijk.
Hou de poster en nieuwsbrieven (via school) in de ga-
ten voor de data van de kaartjesverkoop (à € 1,50). 
Dit jaar hebben we ook weer prijzen voor de best 
verklede deelnemers, jong en oud!! 
Doe mee met: Halloween zoals je nog nooit hebt 
gezien!

Gezocht!
Vrijwilliger die de 
lunch met Orka Ont-
moet wil verzorgen. 
Orka Ontmoet wordt 
georganiseerd voor 
wijkbewoners, 
zij kunnen elke 
woensdag om 12.00 
uur komen lunchen 
in Orka voor 2,50 euro per lunch. Als vrijwilliger doe 
je boodschappen, bereid je de lunch, lunch je lekker 

mee en ruim je weer op. Hier ben je van 11.00- 13.30 
uur mee bezig. Zin om mee te doen? Wekelijks of voor 
enkele keren per maand?

Alvast voor op de kalender...
Kerstspektakel op zaterdagavond 15 december! Meer 
informatie volgt de volgende keer. Houd je van kerst? 
Wil je meedoen? Mail even naar info@orkacentrum.nl.
Planning Orka Open activiteiten 2018:
Voor de vaste activiteiten/clubs verwijzen we door naar 
de website: www.orkacentrum.nl. 

September 2018

Zaterdag 1 sept. Muziekavond jaren 60-70-80 vanaf 
20.30 uur

Zaterdag 8 sept. Kinderspeelmiddag van 13.00-
16.00 uur

Woensdag 12 sept. Cook4U (koks welkom, voor gasten 
helaas volgeboekt)

Zaterdag 22 sept. Wijkfeest Geestenberg (zie artikel in 
dit wijkblad)

Oktober 2018

Woensdag 10 oktober Cook4U (mee koken of eten? Mail 
naar cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 13 oktober Vinyl party (lekkere vinyl muziek in 
je eigen buurt!)

Zaterdag 27 oktober v.a. 18.45 uur Halloweentocht 
Geestenberg

November 2018

Woensdag 14 november Cook4U (mee koken of eten? Mail 
naar cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 24 november Muziekavond

December 2018

Zondag 2 december Sinterklaas in Orka

Woensdag 12 december Cook4U Kerstmenu (meedoen? 
Mail naar cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 15 december Kerstshow 

orka ontmoet!
=

Lekkere lunch + goed gesprek

een gezellig middagje uit

smakelijk eten

CONTACT
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC  Eindhoven 
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur

Openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za: 11.00-18.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

www.bloemendalwol.nl
daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!



Op zaterdag 22 september van 
13.30 tot 18.30 uur Wijkfeest 
Geestenberg voor iedereen uit de 
buurt! Kom naar het park bij ’t Kar-
regat voor:
-  Workshops voor jong en oud
-  Live muziek van lokale muzikan-

ten
-  Presentatie van activiteiten en 

hobby’s uit de wijk (o.a. mega 
prikbord, neem gerust je poster, 
flyer of kaartje mee en prik het er 
op)

-  Gezellig buurten met je buur 
onder het genot van een drankje 
van Orka

-  Bingo met prijzen uit de wijk,
-  En natuurlijk het driegangenmenu 

voor 3 euro!
Meedoen? Alles is mogelijk! Of 
heb je een vraag? Neem dan even 
contact op met wijkfeestgeesten-
berg@gmail.com. Je bent van harte 
uitgenodigd: hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!
Voor het driegangenmenu (soep, 

hamburger-menu, ook vegetarisch 
en halal en een toetje) heb je een 
kaartje nodig. Dit kaartje kun je van 
zondag 16 september t/m woens-
dag 19 september tussen 18.00 en 
21.00 uur op Bussele 14. Eerste 
straat in de Geestenberg, tegen-
over ’t Karregat, vlakbij de plastic 
containers) 

We hopen je te zien in het park op 
22 september. Tot dan!

Doe maar Gewoon Geestenberg!

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine groep vrijwil-
ligers die het bestuur vormt van 
de begraafplaats Sint Calixtus in 
Tongelre. Samen met een beheerder 
en een administratrice onderhou-
den en beheren wij de begraafplaat-
sen St. Calixtus en St. Martinus en 
willen er voor zorgen dat het mooie, 
rustige, plekken zijn waar mensen 
graag komen om hun dierbaren te 
gedenken . De begraafplaatsbeheer-
der en een administratrice dragen 
zorg voor onderhoud en administra-

tie. Het bestuur ziet hier op toe en 
bevordert het beleid.
We komen gemiddeld 1 keer in de 
twee maanden op een middag bij 
elkaar om de stand van zaken te 
bespreken. Dit neemt ongeveer twee 
uur in beslag. Daarnaast kan het 
nodig zijn dat we wat extra tijd in 
moeten zetten maar dit is onregel-
matig en natuurlijk altijd in overleg. 

Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen 
voor uitbreiding van ons bestuur.

Spreekt het u aan neem dan contact 
met ons op om kennis te komen 
maken.
Via E-mail: secretariaat.calixtus@
gmail.com 
Telefoonnummer:  06-22976471
Of kom op woensdag een kijkje 
nemen op ’t Hofke 153, 5641 AK 
Eindhoven, dan is Lilianne (onze 
administratrice) aanwezig op het 
Kerkwijkcentrum en zij kan u alle 
informatie geven over het reilen en 
zeilen van onze Stichting.

Namens het bestuur 
Fransje Rovers

Stichting Sint Calixtus
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van de Geloofsgemeenschap

CONTACT Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS 
Eindhoven. Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/
gemeenten/eindhoven-zuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook: 
Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. Telefonisch contact: 
Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Protestantse kerkdiensten

 Zondag 16 september 10.00 uur
ds Tineke Dronkert/ds Elbert Grosheide
 Zondag 23 september 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 30 september 10.00 uur
ds Karin Wuijster
 Zondag 7 oktober 14.30 uur
ds Elbert Grosheide, afscheid ds Tineke Dronkert
 Zondag 14 oktober 10.00 uur
ds ?, Jeugdkerk

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er Jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. In de maan-
den juli/augustus is er overigens geen Jeugdkerk.

Jaarthema
Dit seizoen staan we stil bij het thema ’Ongelofelijk, rust 
en onrust in het geloof’. Geloof kan rust en vertrouwen 
schenken in de wisselende tijden van het bestaan, maar 
ons ook uitdagen en in de positieve zin ’ontregelen’. Er 
is al een gespreksnotitie gemaakt voor de huiskamerge-
sprekken en het thema komt terug in gespreksgroepen, 
de kerkdiensten en andere ontmoetingen. Het thema 
borduurt voort op de gesprekken rond ’Kerk van de 
toekomst’, zoals op de PGE bijeenkomst van 25 april 
en artikelen in kerkblad Samen. Wil de kerk toekomst 
hebben, dan zal het ’ongelofelijke’ van ons geloof in 
vertrouwen en uitdaging zichtbaar mogen blijven.

Afscheid van ds Tineke Dronkert
Na ruim 11 jaar in het Brabantse land neemt Tineke af-
scheid van ons. ’Saai’ vond zij het in de Adventskerk, in 
Zuid en in de PGE nooit. Er waren feestelijke momen-
ten, maar ook periodes waarin het moeizaam ploeteren 
was. Toch overheerst bij haar vooral de dankbaarheid 

voor alle ontmoetingen, de inspiratie en de verbinding 
met zoveel mooie mensen. Als ze iets heeft geleerd 
de afgelopen jaren is het dat we veel meer in moeten 
zetten op verbinding in de ontmoeting met anderen, 
zowel binnen als buiten je (kerk- en wijk)grenzen. Daar 
worden we wijzer en rijker van. 
De afscheidsdienst van ds. Tineke Dronkert vindt 
plaats op 7 oktober a.s. om 14.30 uur in de Ontmoe-
tingskerk. Een week later hoopt zij in Zeist-West 
bevestigd te worden en intrede te doen. Tot die tijd is 
zij nog in ons midden en met plezier aan het werk.

Avondmaalsproject 2018: jongerenwerk in 
Rwanda
Op 8 juli zijn Henk en Anne Mieke Spaan met hun 
twee kinderen in een feestelijke kerkdienst in Zutphen 
gezegend voor hun werk voor Kerk in Actie in Rwanda. 
De diakonie van onze wijkgemeente was bij deze dienst 
aanwezig, omdat we met het huidige avondmaalspro-
ject hun werk ondersteunen. Na de zegening vertelde 
Anne Mieke dat ze zich gesteund voelen door alle 
mensen en gemeenten die met hen meeleven. Voor de 
gemeente van Zutphen, Zwolle en voor onze wijkge-
meente hadden ze kaarsen meegenomen (in de ver-
schillende kleuren van de Rwandese vlag) om daarmee 
die verbondenheid te symboliseren. De groene kaars 
voor onze gemeente zal bij elke avondmaalsviering ont-
stoken worden als een symbool van onze verbonden-
heid. In het wijkbulletin en in Samen is regelmatig een 
update van hun ervaringen te lezen. Iedereen kan hen 
ook volgen via http://spaan2rwanda.wordpress.com.

Ook dit is Nederland. Gezien tijdens het Pelgrimsweekend.

34



Katholieke kerkdiensten

In deze rubriek worden onder 
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke 
maandelijks de kerkberichten geplaatst.

Overzicht diensten:
•   St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistieviering om 9.00 uur en 
daarna koffie/thee in het kerkwijkcentrum.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1e en 3e zaterdag van 
de maand om 19.00 uur met kapelaan.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC 
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje.

•  Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
•  Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerk-

dienst geopend voor een kop koffie en een gezellige 
babbel.

Familieberichten:

Dopen:
5 augustus: Sem Vesteegh
 Zoë Smit
 Elaysa Martinuz – Lantigua

Uitvaarten:
3 juli: Sylvia van der Schoot–Janssens, 50 jaar
25 juli: Guust Kievits, 89 jaar
28 juli: Toos Hendriks de Vrees, 89 jaar
 
Verder zijn wij op zoek naar een assistent koster 
voor de Eucharistie vieringen in Berckelhof. 
Maximaal 24 keer per jaar.

CONTACT Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
Email kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC 
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl

Atelierroute Eindhoven 2018 op 
zaterdag 6 oktober en zondag 7 
oktober van 11.00 – 17.00 uur.
Beeldhouwer Marti de Greef heet 
u weer van harte welkom in zijn 
atelier op ’t Hofke 111 in Ton-
gelre (Eindhoven). Hij vertelt u 
graag alles over het ontstaan van 
de beelden in diverse materialen 
zoals brons, lood, aluminium, 
porselein en hout. In Marti’s werk 
staat de mens centraal. U hebt 
eens de kans om in de ’keuken’ te 
kijken van de beeldhouwer: vanaf 
het ontwerp tot uiteindelijk het 
tentoonstellen van het beeld.
Gastkunstenaar is dit keer Simon 
Woudwijk uit Rijen. Hij is een 
veelzijdig kunstenaar en maakt 
schilderijen, foto’s, beelden en 
combinaties daarvan. Dit jaar 

laat hij foto’s zien. Kom gezel-
lig een kijkje nemen bij Marti de 
Greef, ’t Hofke 111, Eindhoven 
(Tongelre), tel. 040-2811877 of 
06-36262875 www.martidegreef.
nl en www.woudwijk.nl. 

De deelnemende kunstenaars aan 
de Atelierroute herkent u aan de 
blauw-witte vlag. 
Op www.atelierroute-eindhoven.nl 
vindt u ook een plattegrond. 
Doe jij ook mee? 
Schrijf je in! INFO: 
www.atelierroute-eindhoven.nl 

Compositie Berlijn Pergamon 1

Amphora

Atelierroute Eindhoven 2018
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Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

HeerliJk belegde 

broodJes van de bakplaat 

en alles voor een 

HeerliJke en eerliJke bbq

keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te 
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

ELS LUGTENBERG
M a s s a g e t h e r a p i e  e n  c o a c h i n g

Sol
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag, 
 ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd 
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we 
samen uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

93x136 Adv_Monuta Sol.indd   2 02-03-18   16:39



momenten met
Hart, ziel en handen

Maakte je deze zomer een wande-
ling over het Vincent van Goghpad 
of de „Steegt”, dan zag je wat te zien 
is op deze foto: Geel verdord gras, 
een strook die parallel loopt met de 
hoogspanningsdraden. 
Hoezo? Draai je ’ns om en kijk 180° 
gekeerd over ’t akkerland met mais: 
„Oh, een strook mais staat er ook 
slecht bij!”

We beleefden een zomer die ons 
nog lang zal heugen. Temperaturen 
zo hoog en aanhoudend dat we zo-
waar drie keer een hittegolf beleef-
den. Acht à tien weken geen drup 
regen, zodat de mais er nu verdord 
bij staat en nauwelijks kolven heeft 
kunnen zetten. Boeren en tuinders 
klagen niet, laten de hitte over zich 
heen komen en een enkeling graaft 
een magere wortelstok aardappels 
uit.

Vaak horen we termen als: Klimaat-
verandering, met als gevolg warme 
en droge zomers, natte winters en 
„we zullen er aan moeten wennen”. 
Of nog mooier gezegd: „Zijn we 

geslaagd, hebben we de hitte-en-
droogte-stresstest doorstaan?”
Wees eens eerlijk, zet je zonnebril 
maar af en laat langzaam de realiteit 
(door de Club Van Rome beschreven 
in het boek „Grenzen aan de Groei” 
uit 1972) tot je doordringen.

De wereldproblemen zijn in de 
loop der jaren alleen maar groter 
geworden: verbruik van grondstof-
fen, ontbossing, verwoestijning 
van steppes, teruggang van biodi-
versiteit, watergebrek, groei van de 
wereldbevolking. 
Wat te denken van de steeds groter 
wordende kloof tussen arm en rijk, 
tussen de „haves” en de „haves-
not” wereldwijd en zonder meer ook 
in de rijke landen.
De gevolgen zijn herkenbaar: oorlo-
gen en conflicten, gevoed door ide-
ologieën en door het denken vanuit 
eigen belang en invloedssfeer.
Enne... eind vorig jaar waren er 
over de gehele wereld meer dan 68 
miljoen medemensen op de vlucht 
of ontheemd.

Tja, ik zie sombere en angstige ge-
zichten of ongeïnteresseerde ogen, 
zo van: „Na ons de zondvloed”. 
We kunnen ook naar DE anderen 
wijzen: de regeringsleiders, weten-
schappers en de CEO’s van grote en 
kleine bedrijven.
Maar: Niets van dat alles. Zet eens 
een positieve bril op, ga toch 
vol goede moed de toekomst 
tegemoet, wees solidair met de 
personen in jouw omgeving, 
geniet ervan dat je nu in deze 
roerige en boeiende tijden leeft, 
zoek je kansen en neem jouw 
verantwoordelijkheid, en draag 
met jouw kwaliteiten eraan bij dat 
alle klein- en achterkleinkinderen 
kunnen overleven.

P.S. even terug naar die strook ver-
dord hooiland: Eind jaren zestig is 
vanuit Geldrop op ongeveer 4 meter 
diepte een stamriool aangelegd naar 
de RioolWaterZuiveringsInstal-
latie dwars door de landerijen en 
de Bogten, waardoor de bodem- en 
grondstructuur is omgewoeld, met 
als gevolg dat in deze strook het wa-
ter sneller wegzakt en wegstroomt. 
Gevolg van menselijk handelen...

Hoezo... die gele strook verdord gras ?
Door Wim van de Wiel
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Expositie schilderijen 
van Frans van Eijk
Frans van Eijk schildert als ama-
teurschilder sinds 2009. De voor-
keur van Frans gaat uit naar natuur, 
landschappen en vogels, maar 
uitstapjes naar het abstracte of por-
tretten zijn hem niet vreemd. Zijn 
inspiratie komt voor een groot deel 
voort uit het vele rondreizen. Soms 
dringt zich ook gewoon iets op en 
Frans combineert dan het liefst 
zodat er een uniek stuk ontstaat. 
Frans schildert ook in opdracht.

 De expositie is te zien tot en 

met zondag 27 oktober op de 
Overloop van de Wasvenboerderij. 
De opening is op zaterdagmiddag 
1 september om 14.00 uur.

Bakmiddag voor kinderen: 
Kom er maar bij ...
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van de Wasvenbakkers zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De bakmiddag is voor kinderen 
van 6 tot 10 jaar. Naast de bakkers 
zijn er altijd meerdere vrijwillig-
sters aanwezig om de kinderen te 
begeleiden.
Op woensdag 12 september gaan 
we heerlijke baksels maken met 
honing. Tussen het bakken door is 
er ’bijles’ en leer je van alles over 
bijen.
Wil je meedoen? Schrijf je dan van 
tevoren in door een mailtje met 
je naam en telefoonnummer te 
sturen naar winkel@wasven.nl. 
Inschrijven kan tot 18.00 uur op de 
zondag voor de bakmiddag. Als er 
een plaatsje voor je is, krijg je een 
bevestiging per mail. 

We vragen je deze bevestiging mee 
te brengen naar de bakmiddag. Om-
dat er maar voor 20 kinderen plaats 
is, is het belangrijk dat je bent 
aangemeld. Als je geen bevestiging 
hebt gehad of niet bent aangemeld, 
kun je helaas niet deelnemen aan de 
bakmiddag! Ben je wél ingeschreven 
maar kun je per ongeluk niet naar 
de bakmiddag komen, laat ons dat 
even weten op telefoonnummer 
040-7870708. Dan kan er nog 
iemand van de wachtlijst meedoen!
 De Bakmiddag wordt gehouden 
in de Schop. We beginnen om 
13.30 uur en om 15.00 uur zijn we 
klaar. Meedoen kost € 4,00 per 
kind.

Natuurwerkochtend voor groot 
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand organiseert de natuurwerk-
groep van het Wasven de maan-
delijkse Natuurwerkochtend voor 
groot en klein. Er zijn altijd volop 
leuke en nuttige natuurklussen te 
doen rondom de Wasvenboerde-
rij! Het is keigezellig om samen 
- volwassenen én kinderen - aan de 

rondom de
Wasvenboerderij

De komende weken is er weer volop leuks te beleven bij 
het Wasven. Kom en geniet van de verschillende dingen die 
worden georganiseerd of gewoon lekker van de stilte en 
het buiten zijn. Graag tot ziens bij het Wasven!

Planning activiteiten september & oktober

Expositie schilderijen Frans van Eijk
1 september t/m 27 oktober 
op de Overloop

Bakmiddag voor kinderen: Kom er maar 
bij.

12 september van 13.30 tot 15.00 uur 
in de Schop

Natuurwerkochtend
15 september van 09.30 tot 12.30 uur 
bij de Schop

Mantra’s en meditaties bij de wereldboom
22 september van 15.00 tot 16.30 uur 
bij de Plataan

Natuurthema-avond: Overal insecten
28 september om 19.00 uur 
in de Schop

Zelf lekker kneden met je handen
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slag te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek be-
zig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam óók!
 Wie mee wil helpen is van harte 
welkom, we verzamelen bij de 
Schop. Er wordt geklust van 9.30 
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is 
er koffie of thee met iets lekkers 
uit de Wasvenbakkerij. Voor meer 
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Mantra’s en meditaties bij de 
wereldboom
Op zaterdagmiddag kun je heerlijk 
buiten, op de boomvlonder onder 
de prachtige eeuwenoude pla-
taan, samen mantra’s chanten uit 
verschillende tradities, eventueel 

in combinatie met een meditatie. 
De klank/vibratie, het ritme en het 
herhalen van mantra’s, alsook de 
serene energie bij de wereldboom, 
helpen om onze gedachtestroom tot 
rust te brengen. De mantra’s worden 
begeleid met een Indiaas harmo-
nium en er zijn wat kleine percussie-
instrumenten voor wie mee wil 
klinken. Het is bij de wereldboom 
op het Wasventerrein van 15.00 
tot 16.30 uur. Er wordt geen entree 
gevraagd, maar een donatie is van 
harte welkom. Neem een yogamat of 
zitkussentje en een flesje water mee 
en trek iets gemakkelijks aan.
 Meld je s.v.p. aan via ajacan4@
gmail.com als je wilt komen. 
Bij regen of slecht weer kan 
de bijeenkomst vanwege de 
instrumenten niet doorgaan. In 
dat geval krijg je bericht.

Natuurthema-avond: 
Overal insecten
Het gaat niet goed met de insecten 
in Europa en dus ook niet met alle 
soorten in Nederland. Deze avond 
gaan we op zoek naar de soorten in 
het Wasvengebied. Met loeppotje 
en zoekkaarten gaan we ze opspo-
ren. En we gaan er ook onder de 
microscoop leggen, moet je kijken 
wat je dan allemaal ziet! Insecten 
zijn nuttig, dat zal blijken, soms eng 
en sommigen heel mooi.

Het is voor kinderen van 6 tot 11 
jaar en de deelname is € 2,00 per 
kind. We starten op 28 september 
om 19.00 uur in de schop van de 
Wasvenboerderij en zijn om 20.45 
uur weer klaar. 
 Kom je ook naar deze bijzon-
dere avond? Trek wel oude kleren 
aan en je mag een schepnetje 
meenemen om te kijken of je zelf 
wat kunt vangen.

Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website www.wasven.
nl , facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerk-
te) nieuws ook digitaal verspreid.

CONTACT
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven

Mediteren bij de wereldboom

Insect in de natuur

De tuinhandschoenen liggen voor je klaar
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in gesprek met...
Jan Vogels

De eerste vraag aan Jan was hoe hij 
ertoe kwam molenaar te worden. 
Hij had immers al een baan.
Jan: ik ben geen molenaar. Daarvoor 
heb ik niet de vereiste opleiding 
gevolgd. Ik ben, evenals een aantal 
anderen, vrijwilliger bij de Collse 
Watermolen. Wij hebben een paar 
gediplomeerde molenaars, Edwin 
van Bussel en Jan Buijs en twee 
molenaars in opleiding, de zoon van 
Edwin, Robbert, en Hans Kalkho-
ven. Die opleiding duurt ongeveer 
een jaar. Molenaar is een beroep 
dat tegenwoordig vooral door 
vrijwilligers wordt uitgeoefend. Het 
ambacht van molenaar is in 2017 
toegevoegd aan de lijst van cultureel 
erfgoed van Unesco. Een van onze 
oud-molenaars Martijn Coenraads 
heeft in dit verband nog meege-
werkt aan een informatiefilmpje.
Jan is altijd al erg actief geweest 

op veel verschillende terreinen, 
én op z’n werk én als vrijwilliger. 
Zelf noemt hij het een ’aangeboren 
betrokkenheid’.

Jan is nagenoeg zijn hele werkzame 
leven in dienst geweest van de 
gemeente Eindhoven op verschil-
lende afdelingen. Begonnen in 1972 
bij de Sociale Dienst, later bij het 
Informatiecentrum om vervolgens 
in 2012 af te zwaaien bij de sector 
Publiekszaken. Jan is er trots op dat 
dit jaar al 80 jaar een (en zelfs een 
aantal jaren twee) Jan Vogels(-en) 
bij de gemeente Eindhoven werkt 
(werken). Zowel zijn vader voor en 
met hem en nu zijn zoon met en 
na hem. Tijdens zijn loopbaan zat 
Jan veel in diverse in- en externe 
overlegorganen. Daardoor was Jan 
gevraagd als adviseur bij het Rode 
Kruis met betrekking tot het geven 

van informatie aan slachtoffers aan 
verwanten bij rampen en inciden-
ten.

Zowel op de basis- als middelbare 
school van zijn kinderen is Jan lid 
geweest van de oudercommissie en 
medezeggenschapsraad. Al meer 
dan 30 jaar heeft hij op 5 december 
een eervolle functie op basisschool 
’t Karregat.
Nadat hij eerst een aantal jaren in 
het bestuur had gezeten van ten-
nisvereniging de Doornakkers is hij 
in de jaren 90 benoemd tot gedele-
geerde bij de KNLTB. Van daaruit 
is hij toen ook gevraagd zitting te 
nemen in de landelijke commissie 
rolstoeltennis van dezelfde bond.
Sinds ruim 10 jaar is Jan betrok-
ken bij het zaalvoetbal. Namens 
de vijfvoudig landskampioen FC 
Eindhoven is hij gastheer voor het 
arbitrale trio voor en na de wedstrijd 
en tijdens de wedstrijden fungeert 
hij als speaker.
 
Na zijn pensionering in 2012 is 
Jan gevraagd als bestuurslid bij 
de Henri van Abbestichting. Van 
daaruit maakt hij ook deel uit van 
de werkgroep Groen en vertegen-
woordigt hij de stichting ook in de 
klankbordgroep Genneper Parken.
Sinds de oprichting in 2013 maakt 
hij ook deel uit van het bestuur van 
de Stichting Stadsakkers Eind-
hoven. Op twee locaties in Eind-
hoven, bij het revalidatiecentrum 
Blixembosch en op het landgoed 
Eikenburg, worden door de vrijwil-
ligers van de stichting op biologi-
sche wijze groenten verbouwd voor 
de cliënten van de voedselbank 
Eindhoven. Er wordt voor zo’n 500 
pakketten, ongeveer 1200 monden, 
per week verse groente geleverd.

Op een mooie zomermiddag hebben we heerlijk buiten 
onder een boom zitten praten aan een picknicktafel op 
misschien wel het mooiste plekje van Tongelre, 
de Collse Watermolen.

Marianne Jonker in gesprek met Jan Vogels
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In 1960 heeft de gemeente Eind-
hoven de Collse Watermolen 
gekocht. Sinds 1999 is Jan vrijwil-
liger bij de Collse Watermolen en 
sinds het overlijden van Piet van 
Bussel maakt hij ook deel uit van 
het bestuur van de stichting De 
Eindhovense molens. Deze stichting 
is door voornoemde Piet van Bussel 
in 1975 opgericht om op verzoek 
van de eigenaar van de molen, de 
gemeente Eindhoven, het beheer 
van de molens op zich te nemen. De 
Achtse windmolen fungeerde echter 
al lang niet meer als molen en de 

Genneper Watermolen was in feite 
een winkel in een molengebouw.
Vandaar dat tot medio vorig jaar de 
bemoeienissen voornamelijk gericht 
waren op het beheer van de Collse 
Watermolen.

De oliemolen was echter al in het 
begin van de vorige eeuw in onge-
rede geraakt en daardoor waren 
het binnenwerk en het betreffende 

waterrad in de loop van de jaren 
helemaal verdwenen. Bij een eerste 
restauratie, in 1999, heeft men het 
uiterlijk weer in de staat gebracht 
zoals Vincent van Gogh het ge-
schilderd had, met andere woorden 
het waterrad is weer teruggebracht 
en het dak werd weer met rode 
pannen gedekt, twee populieren 
ervoor, precies zoals Van Gogh had 
beschreven. 

Collse watermolen (Vincent van Gogh)

Collse watermolen (Foto: Agnieszka JonkerMorzyk)

Jan Vogels
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

Voor uw garage, aanbouw of dakkapel 
moet u ons maar eens bellen!!!

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking



Tijdens de feestelijke opening door 
burgemeester Rein Welschen werd 
het stuk Loostraat vanaf de Collse 
Watermolen tot aan het spoor 
omgedoopt tot Molendijk. De bur-
gemeester heeft bij die gelegenheid 
een voorzet gegeven die door de 
voltallige gemeenteraad is ingekopt. 
Er werd een motie ingediend die 
door alle fracties werd ondertekend 
om ook het olieslagwerk op grond 
van achterstallig onderhoud weer 
in ere te herstellen en slagvaardig 
te maken. Er is toen nog wel het 
spreekwoordelijke water door de 
Kleine Dommel gestroomd voordat 
dat was gerealiseerd. Op 24 augus-
tus 2003 heeft de burgemeester als 
laatste activiteit van zijn burge-
meesterschap ook de oliemolen 
weer in gebruik genomen. Deze mo-
len wordt iedere 2e en 4e zaterdag 
van de maand in werking gesteld. 
Doordat beide molens (korenmo-
len en oliemolen) een eigen sluis 
hebben, kunnen zij bij voldoende 
watertoevoer gelijktijdig en onaf-
hankelijk van elkaar draaien.
De werkzaamheden van Jan zijn 
vooral gericht op de verkoop van de 
producten in de winkel op zater-
dagmorgen en op het geven van 
voorlichting en het verzorgen van 
rondleidingen, zowel op zaterdag-
morgen als op afspraak buiten de 
vaste openingstijd.

De producten (kijk op de website 
van de Collse Watermolen) worden 
in de molenwinkel verkocht. De 

winkel is open op zaterdagochtend 
van 9.30-12.30 uur. Koren wordt 
gemalen, olie wordt geslagen. Ook 
de lijnolie is te koop in de molen-
winkel. Jan is ook de commerciële 
man van de watermolen. 

De Collse Watermolen is recent 
opnieuw volop in de belangstelling 
komen staan, omdat het Noordbra-
bants Museum het schilderij van 
de molen, geschilderd door Vincent 
van Gogh, heeft aangekocht. Voor 
Vincent van Gogh was dit schilderij 
de afsluiting van zijn Brabantse 
periode. Hierna is hij naar Frankrijk 
gereisd en is daar gaan schilde-
ren. De Brabantse schilderijen zijn 
allemaal donker van kleur. Denk 
bijvoorbeeld aan ’De Aardappe-
leters’. Het schilderij van de Collse 
Watermolen is het eerste schilderij 

dat van Gogh in warme kleuren 
heeft geschilderd. De schilderijen 
uit zijn Franse periode zijn allemaal 
kleurrijk.

Bij de molen worden ook regelmatig 
bruidsreportages gemaakt. Ook 
voor een familie-uitje of groepsuitje 
weten mensen de molen te vinden.
Bedankt Jan, je hebt ons goed 
bijgepraat over jouw leven en over 
de molen.

Marianne Jonker

Plaatsing bord Molendijk door burgemeester Welschen (Foto: Ood Brans)

Oliemolen wordt in weer in gebruik genomen (Foto Karel Pesch) De oliemolen werkt weer (Foto Paul Brans)
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Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden .
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur
zaterdag van 10:00 t/m 14:00u ma./zo. gesloten

Bloemfonteinstraat nr. 19 Tongelre/Eindhoven
Telefoon nr. : 06-36404103

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

 ‘t Hofke 8   |   5641 AL Eindhoven   |   tel: 040-212 08 88   |   e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl



Linedance

Nieuwe activiteit in ’t Oude Raad-
huis vanaf dinsdag 18 sept 2018
Wekelijkse linedance-lessen van 
13.30 tot 16.00 uur
Wie wil nou niet graag op een 
gezellige en leuke manier meer 
bewegen, waarbij ieder zelf de 
intensiteit kan bepalen?  
Met linedance kan dat: inspan-
nende ontspanning en ontspan-
nende inspanning ineen, ideaal! 
En heel goed voor de motorische 
ontwikkeling.
In de lessen worden nieuwe dan-
sen aangeleerd en deze worden 
uiteraard geregeld herhaald zodat 
ze goed in kunnen slijten. Omdat 
je bij linedance geen partner nodig 
hebt, is het geen probleem om 

dansen over te slaan als het even 
te vermoeiend of nog te ingewik-
keld is. Anderzijds kunnen soms 
juist ingewikkeldere varianten 
worden gekozen als het past in de 
dans. Voor elk wat wils dus!
Met casual kleding en prettig 
zittende schoenen (echte hakken 
of slippers zijn af te raden!) kan 
iedereen aan de slag. De muziek-
stijl varieert enorm van uiteraard 
countrymuziek tot onder andere 
pop, Nederlandstalige liedjes, sal-
sa en Ierse muziek, waardoor het 
voor iedereen leuk is om te doen. 
Afhankelijk van de deelnemers 
worden de uit te voeren dansen 
bepaald, waarbij geprobeerd wordt 
beginners en gevorderden aan hun 
trekken te laten komen.
Ben je nieuwsgierig geworden, dan 

ben je van harte welkom om een 
keer een les mee te doen.
Ik dans zelf sinds 1999, destijds 
zelfs 5x per week omdat ik ook in 
een demogroep zat. Daarom wil ik 
graag mijn passie delen en begin 
ik met deze lessen. Hopelijk tot 
ziens!
Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Anneke, 
telefoon 06-18 97 86 16 
De locatie van de lessen is: 
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis 
’t Hofke 15, 5641AH Eindhoven

Th
e 

Sa
loon Line Dancers

van ’t Oude Raadhuis

Leefbaarheidsteam
Verslag bijeenkomst Leefbaarheidsteam van 2 juli 2018

De volgende onderwerpen werden besproken:
-  De algemene mening is dat buurtpreventie en 

leefbaarheid nauw met elkaar verbonden zijn en in 
elkaars verlengde liggen. Het is belangrijk dat buurt-
preventie bij het leefbaarheidsteam aanwezig is. 

-  Snelheid bij Pagelaan: bezien wordt of een nieuwe 
meting noodzakelijk is.

-  Er is aandacht gevraagd voor de snelheid waarmee 
over de Loostraat wordt gereden. De gemeente heeft 
ook zo’n melding(en) gehad en heeft dit intern door-
gezet. Bij concrete overlast dient melding te worden 
gedaan bij politie en gemeente.

De wijkagent geeft een uiteenzetting. 
-  Hij maakt melding van enkele incidenten. Daarnaast 

werd In vijf gevallen politie-inzet gevraagd in verband 
met verwarde personen.

-  Wijkagent Ronald van den Heuvel en zijn collega 
Joost Verhoeven willen hun spreekuur koppelen. Dit 
zal plaatsvinden op de 1e woensdag van de maand, 
wisselend in Orka en het Oude Raadhuis. Beide 
wijkagenten werken intensief samen. Bijzonderheden 
worden nog bekend gemaakt.

De operationele buurtpreventieteams draaien goed. Ge-
tracht zal worden om eventueel met ondersteuning een 
team in Beauregard van de grond te krijgen.

Sociale cohesie
Gesproken wordt over:
-  De uitbreiding van de taalopleidingen aan anderstali-

gen en laag geletterden.
-  Het feit dat het Vossenhol aan de Zwaluwstraatweg 

na een bouwkundige keuring gesloten is en inmid-
dels leeg is. Het vinden van een nieuwe ruimte is een 
probleem. Lezers van Rond ’t Hofke worden opgeroe-
pen om mee te denken en zo een nieuw onderkomen 
te vinden. Het zou erg jammer zijn als dit initiatief 
verloren gaat.

-  Het verloop van het optreden van de Ariënsgroep met 
een wagenspel. Mede dankzij enkele sponsoren is 
alles erg goed verlopen. 

-  Uitleg werd gegeven over de stand van zaken van de 
stichting die zich bezighoudt met het speeltuintje aan 
de Hageheldlaan/Zwaluwstaartweg. De plannen zul-
len t.z.t. aan omwonenden worden bekend gemaakt.

De preventieve bestrijding van de eiken processierups 
wordt vernoemd. Dit jaar is er veel overlast. In één 
boom zaten negen nesten.

Volgende vergaderingen
In 2018 zijn de volgende vergaderingen op:
1 oktober en 19 november. Deze worden gehouden in 
het Oude Raadhuis en beginnen om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom
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Dit jaar was het thema van de 
Beuk, Beuk The Movie. Het veld 
was omgebouwd tot een filmstudio 
en op het podium stond het decor 
voor de dagelijkste talkshow B&B 
op tv (met Babs en Bep). 
Bij deze talkshow werd verteld wat 
er ging gebeuren, verse roddels en 
telkens een optreden van de Beuk 
Boys. Op de eerste dag mochten de 
kinderen hun eigen decor bouwen 
voor de film. 
Zo waren er onder andere decors 
voor het wilde westen, de ruimte 
en cartoonwereld. Aan het eind 
van de dag werd dan, met hulp van 

de cameraman, de film opgeno-
men. 
Dinsdag hadden we in de ochtend 
een paparazzispel. De groepjes 
kregen allemaal een foto opge-
stuurd en moesten dan raden waar 
de foto genomen was. Als ze op 
de goede plaats waren dan kregen 
ze een nieuwe foto toegestuurd. 
Na de middag werden er allemaal 
spelletjes gedaan op het nabijgele-
gen Lorentzveld. 
’s Avonds was het zover; de disco. 
Deze keer was het een Oscaruitrei-
king. De kinderen mochten in hun 
mooiste kleding komen en over 

de rode loper binnenkomen waar 
de paparazzo al stond te wachten. 
Nadat iedereen op de foto was 
geweest en zijn goodiebag had 
gekregen kon het feest begin-
nen. Er werd heel veel gedanst en 
gespeeld. Aan het eind werden er 
Oscars uitgereikt voor best geklede 
gast (jongen en meisje) en beste 
danser (jongen en meisje). Hierna 
werden de kinderen weer opge-
haald en konden we terugkijken op 
een geslaagde Oscaruitreiking.

kindervakantieweek
De Beuk

Start van de Beukweek

Smincken tijdens de oscaruitreikingTalkshow B&B op TV met Babs&Beb

Het aanmelden kan beginnen
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Woensdag werd de talkshow over-
genomen door de makers van CSI. 
De detective van de serie was ziek 
en de kinderen namen zijn plaats 
in om een moord op te lossen. Dit 
gebeurde door een Cluedo-achtig 
spel. Rond het veld zaten acteurs 
die hun eigen verhaal vertelden en 
hints gaven om de moord op te los-
sen. Tenslotte bleek dat de vrouw 
van het slachtoffer de dader was, 
omdat ze het levensverzekerings-
geld wilden claimen.
Donderdag was het tijd voor de 
grote verrassing. Waar gaan we 
heen met het uitstapje? Dat bleek 
dit jaar Irrland te zijn. De kinderen 
hebben zich goed vermaakt met alle 
glijbanen, al het water, maïsbad etc. 
Aan het einde kregen de kinderen 
nog allemaal een ijsje en konden we 
weer vertrekken richting het Beuk-

veld. De oudere kinderen mochten 
in de avond terugkomen voor het 
nachtspel. Ze werden allemaal in 
auto’s gezet naar verschillende 
enge posten om een filmattribuut te 
zoeken. Het waren allemaal posten 
gebaseerd op films zoals Harry Pot-
ter, de clown Pennywise uit IT en de 
Joker van Batman. Ook de kerstman 
kwam lang voor dit nachtspel. De 
kinderen kwamen verschrikt en 
vol grote verhalen terug naar het 
Beukveld om hier nog even na te 
genieten met warme chocolademelk 
en een stuk peperkoek. De volgende 
ochtend werden ze na het ontbijt 
weer opgehaald.
Vrijdagmiddag kwam iedereen weer 
terug. Nu voor de laatste dag. Freek 
Vonk was zijn huisdieren kwijt en 
de kinderen moesten door mid-
del van spelletjes de huisdieren 

weer terugvinden. Hierna was het 
tijd voor het eten. Er werden dit 
jaar hamburgers geserveerd met 
daarnaast een fruitsalade. Als toetje 
waren er eierkoeken met slagroom 
die versierd konden worden met 
hagelslag en M&M’s. Na afloop 
kwamen alle ouders en werd de dag 
afgesloten met een toegift van de 
Beuk Boys. 

We kunnen weer terugkijken op 
een geslaagde Beukweek en willen 
iedereen bedanken die dit weer 
mogelijk hebben gemaakt. 

TOT VOLGEND JAAR!

(Kijk voor foto’s en meer informatie 
op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/kvadebeuk/).

Dansfeest tijdens de oscaruitreiking Jarigen werden in het zonnetje gezet

Aandachtig kijken en luisterenOptreden van De Beuk Boys
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs 
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze 
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we 
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
 
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS 
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel 
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

De Merckthoevelekker in de buurt

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33

Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Voor feesten en partijen!



Spreekuur 
’t Hofke-Geestenberg
Na september 2018 gaat het spreekuur in de wijk 
veranderen. 
Op de eerste maandag in september vindt het laatste 
spreekuur in ’t Hofke plaats op maandagavond 18.30 
uur tot 19.00 uur.
Daarna gaan wij als politie (Joost Verhoeven en Ronald 
van den Heuvel) een spreekuur houden afwisselend in 
’t Oude Raadhuis en Orka (Geestenberg).
Vanaf oktober 2018 gaan we elke 1e woensdag van de 

maand een spreekuur houden van één uur, van 14.30 
uur tot 15.30 uur.
Op 3 oktober 2018 zal het eerste spreekuur op woens-
dag van 14.30 tot 15.30 uur plaats vinden in activitei-
tencentrum Orka.
Het eerste spreekuur in ’t Oude Raadhuis zal op 
woensdagmiddag 7 november 2018 zijn van 14.30 tot 
15.30 uur.
 
Vriendelijke groeten, 
Ronald vd Heuvel/Joost Verhoeven

Joost Verhoeven 3 oktober 2018 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ORKA

Ronald v/d Heuvel 7 november 2018 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ’t Oude Raadhuis

Joost Verhoeven 5 december 2018 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ORKA

Ronald v/d Heuvel 2 januari 2019 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ’t Oude Raadhuis

Joost Verhoeven 6 februari 2019 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ORKA

Ronald v/d Heuvel 6 maart 2019 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ’t Oude Raadhuis

Joost Verhoeven 3 april 2019 van 14:30 - 15:30 uur spreekuur ORKA

politie Update

Nieuws van de wijkagent:

Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad. 
De vakantieperiode is echter voor een aantal bewoners 
minder prettig verlopen.

Zo is er een inbraak in een woning geweest aan de 
Muschbergweg en een poging tot inbraak aan de 
Atalantastraat en er is een aanhanger gestolen uit een 
tuin bij een woning aan ’t Hofke. Ook zijn er 4 wielen 
weggenomen van een geparkeerde personenauto aan 
het Pijlstaartpad/Wapendragerstraat.

In de Vlinderbuurt zijn een aantal tv’s in beslag ge-
nomen nadat de herkomst ervan niet duidelijk aange-
geven kon worden door de eigenaar. De tv’s werden 
aangetroffen in een garage. 

Verder zijn er in de maanden juli en augustus een aan-
tal brandjes gesticht. Ik hoef denk ik niet uit te leggen 
wat het gevaar hiervan is bij het zeer warme weer en 
de droogte in de wijk. Gelukkig zijn er bij deze branden 
geen gewonden gevallen. 
Mocht iemand nog informatie hebben omtrent de hier-
boven genoemde feiten dat kunt u dit bij mij melden.

Verder wil ik er iedereen nog even op attenderen dat we 
aangrenzend aan onze wijk een heerlijk bos hebben om 
te wandelen en te recreëren: het Eckartse Bos. Afgelo-
pen jaar hebben er zich echter een aantal incidenten 
afgespeeld met loslopende honden. Het Eckartse Bos 
betreft geen losloopgebied. Dit houdt dus in dat elke 
hond aangelijnd dient te zijn in het Eckartse Bos. Door 
zowel politie als ook handhaving van de gemeente 
wordt toegezien op deze regel. Zorg dat uw hond is 
aangelijnd om vervelende incidenten te voorkomen en 
het bos voor iedereen aantrekkelijk te houden. 

Verder is op de 1e maandag van september het laatste 
spreekuur op maandagavond geweest in ’t Oude Raad-
huis.
Vanaf oktober wordt er op de 1e woensdagmiddag van 
de maand wisselend een spreekuur in de Orka en het 
Raadhuis gehouden. Zie hiervoor de tijden elders in dit 
blad. 

Met vriendelijke groeten, 
Ronald van den Heuvel
Wijkagent ’t Hofke, Koudenhoven en de Karpen. 
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

•   Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
(A+ klas)

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

U bent van harte welkom om eens bij ons binnen 
te kijken of vraag ons informatieboekje aan!

Urkhovenseweg 6, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.bs-karregat.nl

 De school met een plus voor alle kinderen in de wijk!

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

Urkhovenseweg 4 | 5641 KE  Eindhoven | tel. 040-2810326 | www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven

SPIL-centrum `t Karregat
 Kinderopvang en school onder één dak

 Wij bieden kinderopvang, peuterplaza en bso (voor- en naschoolse opvang) 

 Wij bieden speelinloop voor kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

 Dit alles in een gebouw met grote lichte groepsruimten gelegen aan een 

ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen. 

U bent van harte welkom!



Deze maand starten we met een 
fotoquiz. Op ’t Hofke zijn verschil-
lende gebouwen en bedrijven te 
vinden. Kan jij de vragen bij de 
foto’s beantwoorden? 
Zo niet, loop maar eens een rondje 
rond ’t Hofke en je zal ze allemaal 
tegen komen. 

Schrijf de antwoorden op een 
kaart met je naam, adres en 
leeftijd en stuur deze naar de 
redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 
of naar ons emailadres: 
rondhethofke@gmail.com) en wie 
weet win jij wel een leuke prijs. 

Als je toch een mailtje stuurt, stuur 
dan ook meteen een mailtje met wat 
jij nou leuk zou vinden voor in de 
jeugdhoek. 
Hierbij kan je denken aan verschil-
lende puzzels, een quiz, een kleur-
plaat, weetjes, een mop, een strip 
of verhaal... of misschien heb je zelf 
nog wel een leuk ander idee. Laat 
het ons weten! 
Deze ideeën mogen worden door-
gestuurd voor 25 september naar: 
karlijnkommers@hotmail.com. 

jeugd Hoek
Lieve kinderen,
Kijk jij ook iedere keer in Rond ’t Hofke en denk je; er 
staat eigenlijk helemaal niets voor mij in! Daar gaan we 
verandering in te brengen. Iedere maand iets leuks voor jou.

Foto 1: Hoe heet deze kerk?
Foto 2: Wat zat hier tot ongeveer een jaar geleden?
Foto 3: Welk gebouw is dit? 
Foto 4: Wie heeft dit uitzicht? 
Foto 5: Welk gebouw is dit? 

1 2

3

4

5
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Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

040 - 281 13 39
info@tuincentrumsoontiens.nl
www.tuincentrumsoontiens.nl

Natuurlijk de tuin in!

Het groenste tuincentrum

Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

Fitness voor iedereen

•	 Fitness
•	 Pilates
•	 Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Overgewicht	en	obesitas
•	 Diabetes

Voedingsdeskundigen
•	 Gezond	eten
•	 Overgewicht
•	 Ondergewicht

Fit!vak	Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



In de pubertijd verschuift je slaap 
gemakkelijk naar latere tijden en door 
school- of sportverplichtingen moet je 
er weer op tijd uit. Dit wordt ook wel 
een sociale jetlag genoemd. Tussen je 
14e en 17e jaar heb je toch nog echt 
9 uur slaap nodig. Voor je 14e jaar 
heb je er nog zeker 10 nodig en na je 
17e à 18e jaar 8 à 9 uur. Wanneer je 
om 23.30 uur naar bed gaat en om 
00.30 uur pas slaapt en je moet er 
weer om 7.00 uur uit heb je dus een 
fors slaaptekort. Hier kun je serieus 
last van hebben. Wellicht word je lui 
genoemd of wordt je hangerige gedrag 
niet begrepen.

Gevolgen van slaapproblemen. Waar-
aan merk je dat je te weinig slaap 
krijgt? Je hebt gebrek aan energie, 
bent slaperig overdag, je voelt je 
somber en hebt een kort lontje, 
weinig interesse of zin in dingen en je 
school lijdt eronder. Door vermoeid-
heid en concentratieproblemen 
samen met een lagere motivatie dalen 
je schoolcijfers en dit op zijn beurt 
demotiveert weer om je best te gaan 
doen. Uit al deze gevolgen kan angst 
of een depressief gevoel ontstaan. Een 
belangrijke bijkomende component 
van slaaptekort is onverantwoordelijk 
gedrag. Je keuzes zijn minder goed 
afgestemd in je hersenen door je 
slaaptekort. Je inschattingsvermogen 
en je beslissingen zijn minder gefun-
deerd omdat je minder helder kunt 
denken. Normaliter herstelt je slaap 

allerlei lichamelijke en geestelijke 
processen en begin je de volgende dag 
weer met een schone lei. Bij chronisch 
slaaptekort wordt er dus chronisch 
half werk geleverd in de nacht en ben 
je onvoldoende hersteld. Hierdoor kan 
onder andere je metabolisme ontspo-
ren. Je krijgt meer zin in koolhydraten 
en vetten en je gaat vaker en meer 
eten en dikker worden.

Oplossingen voor je slaapprobleem
Allereerst: maak rust, ritme en regel-
maat in je leven. Dus vaste bedtijden 
die 9 uur slaap borgen (ook niet te veel 
slapen!), een vast slaapritueel, zeker 
anderhalf uur tijd om te ontspannen 
voordat je gaat slapen (schermpjes 
uit!). Eet gezond, beweeg voldoende 
en eet op regelmatige tijden. Snoozen 
is af te raden! Laat hooguit je wekker 
nog 1 keer afgaan en stap er dan uit. 
Ook in het weekend! Lang uitslapen in 
het weekend verstoort je bioritme en 
zorgt ervoor dat je ’s avonds minder 
snel slaap hebt. Dit bezorgt je inslaap-
problemen. Hierdoor wordt je nacht 
te kort wanneer je maandag weer naar 
school moet. Sport en beweeg veel 
overdag. Hangen achter je computer 
zorgt niet voor een kwalitatieve slaap 
in de nacht. Sporten en bewegen (liefst 
buiten!) maakt een gezonde nachtrust 
aannemelijker. Sport je laat op de 
avond dan zorgt dat voor een te warm 
en een te actief lijf. Dit bemoeilijkt het 
inslapen. Neem tijd om af te koelen en 
op te slomen voordat je naar bed gaat. 
Voorkom stress en piekeren. Begin 
bijvoorbeeld op tijd met je schoolwerk. 
Maak een planning voor toetsweken 
en besteed de meeste tijd aan moei-
lijke vakken en minder tijd aan mak-
kelijke vakken. Plan ook ontspanning 
in, zodat de boog niet altijd gespannen 

staat. Het gelukshormoon serotonine 
is noodzakelijk voor de aanmaak van 
melatonine. Dus vrolijke gelukkige 
actieve dagen dragen bij aan een ge-
zonde nachtrust. Leer bij een Slaapoe-
fentherapeut ontspanningsoefeningen 
en hoe je je hoofd kunt leegmaken. 
Ook kan de Slaapoefentherapeut je 
bewegingsadviezen geven. Daar-
naast werkt de slaapoefentherapeut 
aan gedragsverbetering. Dit is vele 
malen gezonder dan bijvoorbeeld 
slaapmedicatie. Zelfs melatonine is 
niet zo onschuldig als dat het lijkt en 
kan beter alleen op voorschrift van 
een arts, en goed getimed genomen 
worden. Verkeerd melatoninegebruik 
kan juist slaapproblemen veroorza-
ken. Samengevat kan jouw slaaptekort 
je flink ondermijnen. Jijzelf lijdt hier-
onder, maar ook je ouders, school en 
je sport. Wacht niet lang om hier iets 
aan te doen. Met professionele hulp 
en adviezen kom je vooruit. Daarnaast 
voel je je ook serieus genomen omdat 
een Slaapoefen therapeut weet hoe het 
werkt wanneer je slaaptekort hebt. Je 
voelt je dus lang niet altijd lui, laks, 
futloos en sjacherijnig door je puber-
tijd…. maar door je slechte nachten! 
Slapen moet je leren! Verbeter je leven, 
verbeter je slaap!

Herken je dit? Neem voor meer infor-
matie contact op met Marja Boerefijn. 

CONTACT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo)
5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl

gezond en Wel
Pubers en slaap... 
Dat levert soms problemen op!
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K W A R T I E R M A K E R u G B y B A L

A N B V N E K A R L M E E u W T I L A E

A E p E O E I B E S I A G E M O O N N D

S G R I O N E G I L S F L D N O W E G D

B E G H R I D L L B O V E N D I E N E O

E L T E D T A Z L A L Z M I E D E R Z R

R E H S O N G R O N D W E T T I G D I E

E G T O O L E A C N E S N N G O A M E G

I IJ L I S T O N D E R S T u u R M A N R

D B T L T O E G E V E N O R D W IJ O R B

I A F I E R H E I D N B A M IJ I p p R G

N N B p L A A T J E S B O E K K S I E p

G M S p IJ S V E R T E R I N G p E T L R

L A M S K A R B O N A D E E R F E N I S

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN AUTO.

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 september 
2018 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adver-
teerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: Herkingen
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke,  Ans Verheijen neemt contact 
met u op om de prijs te overhandigen.

woordzoeker September

AANGEZIEN
ARBEIDSTIJD
AVONDZON
BINGO
BITTER
BLOOT
BOUGIE
BOVENDIEN
BRIEF
COLLIER
DAGTRIP
EENIEDER

EETHOEK
ERFENIS
FIERHEID
GEOLOGIE
GERODDEL
GEWOND
GLADSTRIJKEN
GRAAIEN
GRIJPER
HERNIA
IDIOOT
IDOOL

KAASBEREIDING
KWARTIERMAKER
LAMSKARBONADE
LOZEN
MEEUW
NABIJGELEGEN
NATIONALISME
NOORDOOSTELIJK
NUDIST
OMEGA
ONDERSTUURMAN
ONGRONDWETTIG

PLAATJESBOEK
PROMOTIEFILM
RAKEN
REGLEMENT
RUGBYBAL
RUMOERIG
SOLDEREN
SPIJSVERTERING
TOEGEVEN
URMEN
ZENUWPIL
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Ontspanningsyoga, 
wekelijkse lessen.

Workshops:
Beter slapen 5x start 

donderdag 4 oktober 17.30 uur.
Mindfulness 8x start donderdag 

22 november 17.30 uur.

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

  ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
   040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl

15 
jaar

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina



Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

In een ontspannen omgeving waar persoonlijke 
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.

✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔  acné specialisatie/vergoeding via

zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven

Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


